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Tässä tutkielmassa käsitellään Lahden kaupungin ja kaupunkikuvan kehittymistä ekonomi, lainopin 

kandidaatti Olavi Kajalan kaupunginjohtajakautena 1942–1967.  Tutkielman keskipisteenä ovat Olavi 

Kajalan henkilökuva ja hänen uransa Lahden kaupunginjohtajana. Kajala toimi myös kansanedustajana 

neljään otteeseen. Olavi Kajalan hankkeista esitellään muutamia esimerkkitapauksia, sekä toteutuneita 

että toteutumattomia. Tutkielma etenee kronologisesti Olavi Kajalan nuoruusvuosista kuolemaan 

saakka henkilö- ja kaupunkihistoriallisen kerronnan avulla.  Keskeisimpänä lähdeaineistona 

tutkielmassa käytettiin Tampereen ja Lahden kunnalliskertomuksia. 

 

Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, 1940–1960-luvut olivat voimakkaan kasvun ja kehityksen 

aikaa. Jälleenrakentamisen aikana sotien loppumisesta 1950-luvun alkuun ja pitkälle 1960-luvulle 

Suomi suoritti sotakorvauksia, rakensi uusia asuntoja, kouluja ja sairaaloita. Kaupungit kasvoivat, kun 

ihmisiä muutti maalta kaupunkiin töiden ja paremman elämän perässä. Kuntien virkamieshallinto 

kasvoi ja aiheutti lisää verorasitusta. Lahti oli väestönkasvultaan Suomen nopeimpia kaupunkeja. 

 

Lahden näyttävä rakennustoiminta, paikallishallinto ja Salpausselän MM-kilpailut olivat maankuuluja. 

Lahden kaupungille syntyi imago jo pelkästään siitä, että se pysyi pitkään Suomen nuorimpana 

kaupunkina. Kaupunkia kuvattiin Suomen amerikkalaisimmaksi. Toisaalta Karjalasta ja erityisesti 

Viipurista sodan alta muuttanut siirtoväki vaikutti kaupunkikuvaan voimakkaasti, jopa niin että Lahtea 

nimitettiin pikku-Viipuriksi. Olavi Kajalan aikana rakennettiin mm. pitkään suunnitteilla ollut 

Fellmanin pellon alue. Reippaan rakennustahdin ohella kaupunki oli profiloitunut myös 

teollisuuskaupungiksi, ja se oli kuuluisa etenkin huonekalu- ja vaateteollisuudesta 

 

Olavi Kajala teki paljon töitä saadakseen Suomelle ja etenkin Lahdelle näkyvyyttä länsimaissa. Hän 

osasi hyödyntää lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia suhteitaan. Hänen aikanaan Lahti sai myös uusia 

ystävyyskaupunkeja. Olavi Kajalan tavoitteena oli urbaani ja kansainvälinen suur-Lahti, joka tarjoaisi 

asukkailleen hyvätasoista asumista modernissa ja viihtyisässä ympäristössä, kulttuuria, urheilua ja 

kunnallisia palveluita. Lahtelaiset olivat ylpeitä kaupungistaan, jossa oli leveät ja päällystetyt kadut, 

uusia hyvin varusteltuja kouluja ja urheilupaikkoja ja -kilpailuja, messutapahtumia ja tyylikäs 

Konserttitalo. 

 

Asiasanat: Olavi Kajala, Lahti, jälleenrakentaminen, kaupunginjohtajuus, kansanedustajuus, siirtoväki, 

kaupunkikuva, kaupungin imago, Tampere, kunnallishallinto 
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1. Johdanto 

Suomalainen yhteiskunta alkoi muuttua vauhdilla toisen maailmansodan loputtua. Jälleenrakentaminen 

tapahtui sekä taloudellisesti että sosiaalisesti verrattain nopeasti. Teollistuminen aiheutti maaseudulla 

muutoksen, kun maanviljelyksen koneellistuminen ajoi väestöä työn perässä kaupunkeihin.
1
 Asunnot 

eivät riittäneet kaikille kaupunkeihin muuttaville, ja uusien talojen rakentaminen oli hankalaa 

materiaalipulan vuoksi. Kaikesta muustakin oli puutetta ja säännöstelyä, jotka helpottivat vasta 

sotakorvausten loppumisen myötä 1950-luvulla. Suuret ikäluokat täyttivät koulut ja myöhemmin 

työpaikat. Kehityksen suuntaus ja kaupungistuminen oli samanlaista muissakin länsimaissa 

maailmansotien jälkeen. 

 

Lahden väestönkasvu oli nopeaa jo ennen talvisotaa. Kaupunki oli suomalaisittain harvoja teollisuuden 

synnyttämiä asutuskeskuksia, jotka eivät hallinnollisesti eivätkä tilastollisesti olleet maaseutua.
2
 Aina 

toiseen maailmansotaan saakka Lahti oli markkinapaikka, jossa käytiin kauppaa kaikilla tasoilla, eikä 

kaupungin luonne muuttunut teollistumisesta huolimatta. Alkuaikoina kaupungin erityispiirteenä oli 

maataloustuotteiden kauppa ja teurastuskeskuksena Lahti sai 1910-luvulta lähtien ”Suomen Chicagon” 

maineen
3
, joka myöhemmin viittasi kaupungin korkeisiin rikostilastoihin; työväestön muuttaessa 

Lahteen perässä tuli myös epäsosiaalinen ja rikollinen aines. Kaupunki tunnettiin muualla urheilevassa 

Suomessa ennen kaikkea Salpausselän talvikisoista. Radion kuuntelijat tiesivät kaupungin 

pitkäaaltoasemasta, sillä se löytyi tekstinä radiovastaanottimesta. Yleisradion ansiosta Lahti tunnettiin 

ulkomailla asti.
4
  

 

Lahti pysyi Suomen nuorimpana kaupunkina 1950-luvun loppuun asti. Samoin Lahden kaupunkikuva 

ydinkeskustoineen pysyi melko samankaltaisena kaupunkioikeuksien saamisesta vuonna 1905 aina 

1950-luvulle saakka. Maanhankintalain myötä maailmansodan päättymisestä 1950-luvulle 

rakentaminen painottui omakotialueille, tosin myös muutamia näyttäviä kerrostalokokonaisuuksia 

                                                 

1
 Tasavallan vuodet 1917–1987, s. 170; Vihola 1996, s. 267. 

2
 Palomäki 1995, s. 35. 

3
 Heinonen 1999, s. 46. 

4 Lahtelaisia – totta kai. 1996, s. 8; Olavi Kajalan haastattelu 1965, ei julkaisutietoja. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja 

OLAVI KAJALA vv. 1942–1967 Puheet, haastattelut, tervehdykset. Uea, LKA; Heinonen, 1999, s. 47. 
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rakennettiin.
5
 Uuden ilmeen keskusta sai 1960-luvulla alkaneessa uudisrakentamisessa.

6
 Väkiluku 

kasvoi nopealla tahdilla. Vuonna 1940 asukkaita oli vajaat 28 000, 1950 lähes 45 000 ja vuonna 1960 

jo vajaat 67 000. Sodan jälkeen nopea kasvu selittyy osittain karjalaisen siirtoväen muutolla. Vuonna 

1970 asukkaita oli yli 88 000, eli kaupungin väkiluku kasvoi kahdessa vuosikymmenessä lähes 

kaksinkertaiseksi.
7
  

 

Maantieteellisesti kaupunki laajeni runsaasti alueliitoksilla. Isoin alueliitos tehtiin vuonna 1956. 

Alueliitos kaksinkertaisti Lahden pinta-alana, ja siitä tuli Helsingin jälkeen Suomen toiseksi laajin 

kaupunki. Taustalla vaikutti 1930-luvun loppupuolen teollistuminen, joka oli vetänyt väkeä Lahteen ja 

sen lähialueille. Myös tuhannet karjalaiset tarvitsivat asuintilaa.  Siirtoväen joukossa oli paljon 

teollisuuden ja kaupan harjoittajia. Työn perässä ja sotien seurauksena tullut väestö vilkastutti mm. 

rakennustoimintaa.
8
 Sinänsä alueliitoksen merkitys jäi pieneksi kunnallistaloudessa ja kunnan 

kehityksessä, esimerkiksi jo muutenkin suppeaa sairaanhoitoa alueliitos raskautti entistä enemmän.
9
 

 

Lahtea alettiin yleisesti kutsua Suomen amerikkalaisimmaksi kaupungiksi sodanjälkeisen väestön ja 

rakennustoiminnan kasvun näyttävyyden johdosta. Kasvun rajuus ja siitä aiheutuneet kaupungin ongelmat 

veivät sen voimavarat niin, ettei maakuntaan jaksettu päättävissä elimissä juuri panostaa. Lahdessa vallitsi 

usko väestön ja talouselämän jatkuvaan kasvuun. Amerikkalaisesta maineesta oltiin ylpeitä, vaikka 

Chicago-leiman muuntuminen esikuvansa tavoin rikollisuuden laajuutta tarkoittavaksi häiritsi sen verran, 

että kaupunki teetätti parikin tutkimusta, joilla voitiin osoittaa kaupungin olevan mainettaan parempi.
10

 

Kuvaposti kirjoitti leikkimielisesti vuonna 1957 lahtelaisten valittavan, etteivät he voi sille mitään, että 

Lahdessa melkein kaikki on Suomen suurinta, Pohjoismaiden suurinta tai jotakin vielä enemmän. 

Samassa artikkelissa maisteri Felix Krohn, Viipurin musiikkiopiston johtaja, totesi että ”karjalais-

hämäläinen avioliitto on Lahdessa osoittautunut erinomaisen onnistuneeksi”.
11

  

 

                                                 

5
 Henkeäsalpaava satavuotias. 2005, s. 21. 

6
 Lahtelaisia – totta kai. 1996, s. 7. 

7
 Vihola 1996, s. 269; Palomäki 1995, s. 5. 

8
 Turpeinen, teoksessa Helsingin historia vuodesta 1945. 1997, s. 21. 

9
 Anttila, Olavi, teoksessa Lahden historia 1980, s. 194. 

10
 Heinonen 1999, s. 46. 

11
 Kuvaposti 21.2.1957. Maija Dahlgren: Uuden Lahden uudet tuulet, s. 9. Kaupunginjohtaja Olavi Kajala Lehtileikkeitä, 

LKA. 
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Lahtea kuvasikin toisaalta amerikkalainen nuorekkuus ja toisaalta karjalaisen, etenkin viipurilaisen 

siirtoväen tuoma kansainvälinen tunnelma. Vaikka Lahti oli sisämaa-kaupunki, jolla ei ollut rannikon 

toimivia ja tehokkaita meriyhteyksiä ulkomaisiin liikekumppaneihin, modernilla imagollaan se veti 

puoleensa uutta väestöä. Lahdella oli erinomainen sijainti rautateiden pääradan varrella sekä maanteiden 

ja vesistöjen yhtymäkohdassa.
12

 Aimo Halila kuvaa Lahden historia -kirjassaan (1958): 

”Amerikkalaisittain ehkä uskaltaisi sanoa, että Lahti on kaupunki, jonka ’napinlävessä’ oli koskaan 

kuihtumaton kukka. Lahdella oli fanaattisesti uskoa omaan kykyyn ja voimaan ja se ymmärsi jo varhain 

propagandan merkityksen.”
13

 

 

1.1 Olavi Kajalan Lahti 

Kun ekonomi ja lainopin kandidaatti Olavi Kajala aloitti Lahden kaupunginjohtajana vuonna 1942, 

Lahti oli vireä noin 30 000 asukkaan kaupunki. Lahti oli vielä selkeästi enemmän teollisuus- kuin 

kauppakaupunki. Kajalaa edeltänyt, valtionhallinnon tehtäviin siirtynyt Uuno Takki oli tehokkaasti ja 

määrätietoisesti työskennellyt Lahden puolesta, mutta Kajala löysi kehitystyöhön aivan uuden 

vaihteen.
14

 Kehitystyö oli tarpeellista huiman väestönkasvunkin takia. Kaupungin täyttäessä 60 vuotta 

sen asukasmäärä oli 17-kertaistunut, sotien jälkeen kolminkertaistunut ja vuosina 1955–1965 väestön 

lisäys oli 66 %.
15

  

 

Sotavuosien jälkeen oli siis pakko rakentaa kaksi kertaa suurempi Lahti, ja aikaisempia laiminlyöntejä 

oli pakko korjata. Esimerkiksi kadut oli rakennettava lähes kokonaisuudessaan uudelleen. Vuonna 1964 

valmiiksi rakennettuja katuja oli toista sataa kilometriä ja niistä aikaisemmin rakennettuja oli vain 

puolitoista kilometriä. Kaupungin nopea kasvu aiheutti sen, että vain kaikkein välttämättömin pystyttiin 

rakentamaan.
16

  

 

                                                 

12
 Huovila, teoksessa Karjala Lahdessa 2005, s. 9. 

13
 Halila 1958, s. 513. 

14
 Henkeäsalpaava satavuotias. 2005, s. 25. 

15
 Olavi Kajalan haastattelun luonnos vuodelta 1965, ei julkaisutietoja. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja OLAVI 

KAJALA vv. 1942‒1967 Puheet, haastattelut, tervehdykset. Uea, LKA. 
16

 Olavi Kajalan haastattelu Karjala-lehteen, julkaistu 1.10.1964. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja OLAVI KAJALA vv. 

1942–1967 Puheet, haastattelut, tervehdykset. Uea, LKA. 



4 

 

Olavi Kajalaa voidaan luonnehtia visionääriksi, joka pyrki rakentamaan urbaania suur-Lahtea. Kajalan 

25 vuotta kestäneellä kaupunginjohtajakaudella Lahti nousi kukoistukseen. Kajalan johtajuus osui 

aikakauteen, jolloin Suomi taisteli sodan jaloista, säännöstelystä ja puutteesta hyvinvointivaltioksi. 

Yksi tekijä Lahden vireyteen oli karjalainen siirtoväki. Lahteen sijoittui runsaasti uusia yrityksiä ja 

yrittäjiä erityisesti viipurilaisten siirtolaisten mukana.  

 

Olavi Kajala oli Lahden tulevaisuuden suhteen optimisti. Hänen mielestään kaupungilla oli kaikki 

edellytykset saada siitä sellainen, jossa ”jokaisella kaupunkilaisella olisi tilaisuus vapaasti kehittää 

kaikkia kykyjään ja jossa heikoinkin tulisi hyvin toimeen”. Lahden kaupungista oli saatava 

kehittymään entistä suuremmassa määrin sellainen kaupunkiyhteiskunta, jossa kaikki lahtelaisten 

kannalta tarpeellinen ja hyödyllinen saataisiin kukoistamaan.
17

   

 

Kaupunginjohtaja Kajala panosti Lahden kasvuun monilla eri alueilla. Hän oli alkuun panevana 

voimana kulttuuri- ja rakennushankkeissa, kaunisti kaupunkikuvaa puistoin ja veistoksin ja esitteli 

tilaisuuden tullen kaupunkinsa paikallishallintoa. Investointeja tehtiin asukasluvun kasvaessa 

kaupunkilaisten palveluihin kuten sairaaloihin ja kouluihin. Kansanedustajuutensa ja aktiivisen 

puoluepoliittisen roolinsa ansiosta Kajalalla oli hyvät suhteet valtion johtohenkilöihin. Nämä olivat 

seikkoja, joiden avulla Lahden kaupunki sai määrärahoja valtioltakin.  

 

Olavi Kajalan poikkeuksellisen pitkä virkaura kaupunginjohtajana päättyi yllättäen tapaturmaiseen 

kuolemaan maaliskuussa 1967. Rantalomallaan San Augustinissa Espanjassa Kajala hukkui mereen. 

Kyseisellä rannalla uiminen oli kielletty. Hengenpelastaja ehti täpärästi pelastaa Kajalan vaimon Helny 

Kajalan.
18

  

 

1.2 Tutkielman tematiikka, lähteet ja metodologia  

Tämän tutkielman keskipisteenä on tamperelaislähtöinen Lahden kaupunginjohtaja ja kansanedustaja 

Olavi Kajala. Ajallisesti tutkielma painottuu jälleenrakennuskauteen 1940‒1960 -luvuille, mutta 

                                                 

17
 Kopio Olavi Kajalan haastattelusta Lahden kunnallislehdessä 30.10.1965. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja OLAVI 

KAJALA vv. 1942–1967 Puheet, haastattelut, tervehdykset. Uea, LKA. 
18

 Helny Kajalan haastattelu 25.11.2010. 
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kerronta lähtee Kajalan syntymästä 1900-luvun alusta. Kajalan kaupunginjohtajakausi oli 

maanlaajuisestikin pitkä, 25 vuotta vuosina 1942‒1967.  Kajala valittiin eduskuntaan neljään otteeseen, 

ensimmäisen kerran Hämeen pohjoisesta vaalipiiristä Tampereelta vuonna 1939 ja seuraavat kerran 

Hämeen eteläisestä vaalipiiristä Lahdesta vuonna 1948. Kajala oli moderni, innokas ja poliittinen 

johtaja, joka aikanaan jakoi mielipiteitä. Kajala pyrki saamaan Lahdesta nykyaikaisen kaupungin ja 

kehitti sekä markkinoi sitä ahkerasti. Sitä, että hän päätyi juuri Lahden kaupunginjohtajaksi, voidaan 

pitää Lahdelle onnellisena sattumana. Kajalaa nimittäin harmitti, että Tampereen kaupunginjohtajan 

paikka avautui pian hänen haettuaan Lahteen.
19

 Tampere oli Kajalan kotikaupunki, vanha tunnettu 

tehdaskaupunki ja tietenkin isompi asukasmäärältään.  

 

Tutkielman pääkysymyksenä on Olavi Kajalan kaupunginjohtajakauden aikainen Lahti ja sen kehitys. 

Pääkysymyksestä voidaan johtaa alakysymys, miten Lahden kaupunki ja sen imago kehittyi Suomen 

Chicagosta amerikkalaisimmaksi kaupungiksi, tai teollisuuskaupungista kulttuurikaupungiksi. Lahden 

imagoa ja kaupunkikuvaa kauppakaupunkina pyrittiin aktiivisesti tekemään tunnetuksi jo ennen sotia, 

mutta etenkin Olavi Kajala toimi kaupungin keulakuvana ja markkinointimiehenä. Vaikka sanaa imago 

ei vielä laajasti käytetty 1940‒1960-luvuilla, ja imagotutkimus oli lapsen kengissä, termiä kuitenkin 

käytetään tässä tutkielmassa. Hannu Kivilä kirjoittaa Lahtelaisen lukukirjassa, että Olavi Kajalan 

aikana Lahden maine oli erityisen hyvä. Imagokampanjoita ei erikseen tarvittu, sillä imago syntyi siitä, 

mitä kaupungissa tehtiin.
20

  

 

Pääkysymyksen täydentämiseksi tutkielmassa selvitetään Olavi Kajalan kansanedustajuutta, mutta 

kansanedustajakausia ei käydä systemaattisesti läpi, ei myöskään puoluetoimintaa, sillä tutkimuksen 

pääpaino on kaupunginjohtajuudessa. Myös suuri osa Olavi Kajalan luottamustoimista sivuutetaan.
21

 

Koska kaupunginjohtajuus on kohtalaisen uusi instituutio ja suomalainen malli verrattain 

ainutlaatuinen, on paikallaan selvittää myös kunnallishallinnon periaatteita. Näin voidaan analysoida 

Olavi Kajalan johtajuutta.  

 

                                                 

19
 Helny Kajalan haastattelu 25.11.2010.  

20
 Kivilä 2007, s. 179. 

21
 Ks. liitteet, Olavi Kajalan henkilötiedot. 
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Kajalan pitkä ura kaupunginjohtajana, samoin kuin kaupunginjohtajuutta edeltävä aika ovat 

edellyttäneet perehtymistä hyvin monipuoliseen lähdeaineistoon. Koska tutkielman aihe sijoittuu 

lähihistoriaan, lähdemateriaalia on ollut runsaasti käytettävissä. Keskeisen lähdeaineiston muodostaa 

sekä Tampereen että Lahden kunnallishallinnon asiakirjat kuten valtuuston pöytäkirjat ja kertomukset 

kunnallishallinnosta. Lisäksi lähteinä on käytetty aikakauslehtiä, haastatteluita, kirjallisuutta sekä 

maltillisesti internet-lähteitä yleisluontoisissa aiheissa. Kaupunginjohtajuuden ja kansanedustajuuden 

ohella Kajalalla oli lukuisia luottamustoimia eri yhdistyksissä ja valtakunnallisissa ja kansainvälisissä 

komiteoissa. Nämä toimet on jätetty tutkielmasta pois, eikä niihin liittyviä julkaisuja, arkistoja, 

historiikkeja tai muita lähteitä ole käytetty. Lähdemateriaalin määrä on valtava, jos Kajalan koko 

toiminnan haluaisi dokumentoida. Jo yksin Lahden kaupunginhallituksen ja -valtuuston istuntoja on 

hyllymetreittäin, ja Kajala käytti runsaasti puheenvuoroja. 

 

Lahden kaupunginarkiston (LKA) Olavi Kajalan henkilökohtainen aineisto sisältää kirjeenvaihtoa, 

lehtileikkeitä sekä uudenvuoden- ja muita puheita. Haastatteluita ja lehtileikkeitä on käytetty lähteenä 

päiväyksen ‒ tai haastattelujen tapauksessa julkaisutietojen ‒ puutteesta huolimatta. Kajalan 

puheenvuoroja kaupunginhallituksen tai -valtuuston kokouksissa ei käytetty tässä tutkimuksessa.  

 

Työväen keskusarkistosta (TyArk) löytyvän Sosialidemokraattisen eduskuntapuolueen 

arkistomateriaalista käytettiin lähinnä lehtileikkeitä. Eduskunnan Arkiston (EA) 

Veteraanikansanedustajien muistitietokannan haastatteluihin on tallennettu muistitietoa, joka kertoo 

Olavi Kajalan ja hänen aikalaistensa kansanedustajatyöstä. Lehdistä käytettiin Suomen kunnallislehteä 

(SKL) ja Talouselämää. Haastattelut saatiin Olavi Kajalan leskeltä rouva Helny Kajalalta sekä Lahden 

historiallisen museon amanuenssilta Esa Hassiselta.  

 

Tutkielman Lahti-osuuteen käytettiin useita Lahden historia -teoksia, hyödyllisimpänä Aimo Halilan 

kirja vuodelta 1958, Jouko Heinosen toimittama kirja vuodelta 1980 ja Teppo Viholan Lahden 

talouselämän historia vuodelta 1996. Lahden siirtoväestä saatiin tietoa mm. Karjala Lahdessa -kirjasta. 

Hannu Kivilän Lahtelaisen lukukirja antoi tietoa Lahden kaupunkikuvan kehittymisestä. Olavi Kajalan 

henkilökuvaa täydennettiin lausunnoilla eri muistelma- tai elämäkertateoksissa, kuten Aarre Simosesta, 

Rafael Paasiosta tai Väinö Leskisestä kertovista kirjoista. Samoin J.K. Paasikiven ja Urho Kekkosen 
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päiväkirjoista löytyy mainintoja Kajalasta, jotka antavat pientä, mutta mielenkiintoista tietoa Kajalan 

toiminnasta.  

Historiankirjoituksessa 25 vuotta voi olla lyhyt aika, mutta silti Olavi Kajalan kaupunginjohtajakausi 

on ollut poikkeuksellisen pitkä Suomen kaupunginjohtajainstituutionkin olemassaoloaikana. Näin 

pitkiä johtajakausia on vain muutamissa kaupungeissa, esimerkkeinä Tampere ja Helsinki.  Kajalan 

aikalainen, Tampereen kaupunginjohtaja Erkki Lindfors toimi virassaan 12 vuotta 1957‒1969 ja häntä 

seurannut Pekka Paavola 16 vuotta 1969‒1985. Helsingissä toimi moni kaupunginjohtaja 

toistakymmentä vuotta, Kajalan aikaisia olivat Eero Rydman 1944‒1956 ja Lauri Aho 1956‒1968.
22

  

 

Tutkimuksen aiheen olen valinnut täysin henkilökohtaisista syistä ja kiinnostukseni kohde on erityisesti 

Olavi Kajala henkilönä. Kajalan toinen vaimo, hänen leskensä Helny Kajala (s. 1920), on isoäitini. 

Koska Olavi Kajala kuoli ennen syntymääni, heräsi kiinnostus häntä kohtaan vasta lukioikäisenä. 

Kajalan jälkipolvien elämä on myös ollut lahtelaisittain kiinnostavaa ja traagistakin. Esimerkiksi Olavi 

Kajalan pojanpoika Kari Kajala kuuluu Suomen rock-musiikin historiaan olemalla lahtelaisen Sleepy 

Sleepers -yhtyeen alkuperäisjäsen.
23

 Henkilökohtainen kiinnostukseni on toisaalta antanut pontta 

tutkimuksen teolle, toisaalta myös häirinnyt systemaattista etenemistä kiinnittämällä huomiota 

sivuseikkoihin tai muihin epäolennaisiin, vaikkakin mielenkiintoisiin seikkoihin.  

 

Lähteiden käytössä olen noudattanut historiankirjoituksen perusmetodia, lähdekriittisyyttä. 

Lähdekriittisyyttä vaatii jo sekin seikka, että Olavi Kajala jakoi aikalaistensa mielipiteet voimakkaasti. 

Eräs haastateltavani kysyikin, aionko ”haukkua” Kajalan. Varsinkin sanomalehtiaineistosta, jota nyt ei 

käytetty, löytyisi varmasta herkullista vastakkainasettelua sekä Kajalan persoonasta että toiminnasta. 

Lahden kaupungin historiaa on käsitelty monissa kirjoissa ja muistelmateoksissa sekä historiallisissa 

tutkimuksissa. Olavi Kajalasta sen sijaan ei ole kirjoitettu elämäkertaa tai kattavaa kuvausta hänen 

kaupunginjohtajakaudestaan. Toki Kajalasta löytyy runsaasti mainintoja varsinkin hänen 

kaupunginjohtaja-ajaltaan eri lähteistä, niin kirjoista, matrikkeleista, sanoma- ja aikakauslehdistä kuin 

arkistoista. Kajalan Tampereen aikaa ja lapsuutta ja nuoruutta joutuu penkomaan enemmän, ja kuvan 

                                                 

22
 ’Erkki Lindfors.’ [http://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Lindfors]; ’Pekka Paavola.’ 

[http://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Paavola]; ’Kaupunginjohtajat.’ 

[http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki#Kaupunginjohtajat]. Luettu 19.12.2011. 
23

 Karin bänditoiminnasta isoäitini puhui paheksuvasti sanoen ”Karin soittavan kaiken maailman bandeissa”. Vasta 

myöhemmin minulle selvisi Helsingin Sanomien kuukausiliitteen artikkelista, missä yhtyeessä Kari oli aikoinaan 

vaikuttanut.    

http://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Lindfors
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Paavola
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki#aupunginjohtajat
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varhaisvuosista saa harsituksi vaihtelevista tietolähteistä kuten paikallishistoriateoksista, koulujen 

vuosimatrikkeleista ja Kajalan lesken haastattelun perusteella. Silti kokonaisuuteen jää aukkoja. 

Historiantutkimuksen kirjoittamisessa olen käyttänyt eniten henkilöhistoriaa, joka nivoutuu 

kaupunkihistoriaan. Tutkielmassa lähestytään Lahden kaupunkia Olavi Kajalan henkilökuvan kautta.  

Kaupunkihistoria kapenee vielä paikallishistoriaan. Tamperelaislähtöinen Kajala kasvoi 

Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa, kävi koulua Tampereella, opiskeli Helsingissä, ja loi uraansa ensin 

Tampereella, sitten Lahdessa. Olavi Kajala oli eteenpäin pyrkivä persoona ja hänen tavoitteellinen 

toimintansa auttoivat ajamaan miehen asemaan, jossa hänellä oli jopa valtakunnallista vaikutusvaltaa. 

Tulkinnat Kajalan persoonasta ovat lähteissä melko yhteneväisiä.  

 

Henkilöhistorialliseen osuuteen kuuluu myös Olavi Kajalan kunnallinen ja poliittinen ura. Kajala oli 

aktiivinen sosialidemokraatti jo nuoresta pitäen ja kansanedustajana aktiivinen puoleen jäsen. Yleensä 

poliittista toimintaa tutkiessa lähdekriittisyys on erityisen tärkeää, mutta tässä tutkielmassa Kajalan 

poliittista toimintaa vain kuvataan ilman kummempaa analyysiä.  Vertailevaa historiantutkimusta voisi 

käyttää tutkielmassa enemmänkin kuten rinnastaessa sodanjälkeisen Lahden kehityksen muihin 

suomalaisiin kaupunkeihin, Kajalan urakehityksen, näkyvyyden tai aikaansaannokset verrattuna muihin 

kaupunginjohtajiin, Kajalan poliittisen uran vertailu aikalaispoliitikkoihin jne. Tällaista vertailua ei ole 

tähän tutkimukseen sisällytetty siitä syystä, että tilaa on haluttu antaa elämäkerralliselle kerronnalle. 

 

Vaikka olen pyrkinyt täsmälliseen kysymyksenasetteluun ja aiheen rajaukseen, metodologiassa, 

kronologiassa ja kysymyksenrajauksessa on poukkoilua. Tarkoituksenmukaisuus on kenties pyhittänyt 

oikeaoppineisuuden ja lähteiden käytettävyys on vaikuttanut metodin valintaan. Tutkielmassa on 

kuitenkin pyritty eheään kokonaisuuteen, joka vastaa asetettuihin kysymyksiin, tuo esiin uutta tietoa ja 

pohjustaa myös ehdotonta jatkotutkimusta laajasta ja lähderikkaasta aiheesta. 

 

1.3 Kunnallishallinto ja kaupunginjohtajuus 

Koska tutkielmassa käsitellään kaupunginjohtajuutta myös instituutiona, on syytä kirjoittaa Suomen 

kunnallishallinnosta. Kaupunkien hallintorakenne oli suhteellisen uusi Olavi Kajalan aloittaessa 

kaupunginjohtajana. Lahden jatkuva asukasmäärän kasvu vaati lisää työvoimaa paikallishallinnossa ja 

näin virkakoneisto kasvoi huomattavasti.  
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Suomen uusi kunnallislaki tuli voimaan vuoden 1928 alussa. Lakiuudistuksen merkittävin muutos oli 

maistraatin kunnallisten tehtävien siirtäminen uudelle elimelle, kaupunginhallitukselle, jonka jäsenten 

enemmistön kaupunginvaltuusto valitsi vuodeksi. Kaupunginhallitus saattoi alistaa lautakuntien 

päätökset tutkittavikseen sekä tarkastaa kaupunginvaltuuston päätökset. Kaupunginvaltuusto valitsi 

kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajat.
24

  

 

Uuden kunnallislain mukaan kaupunginjohtaja oli myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Lisäksi 

piti olla yksi tai useampi apulaiskaupunginjohtaja, jotka toimisivat varapuheenjohtajina. Siirtymäaikaa 

uuteen järjestelmään kunnilla ja kauppaloilla oli 3 vuotta. Helpottaakseen siirtymistä Kaupunkiliitto
25

 

valmisti 1928 neljä mallisääntöä erikokoisia kaupunkeja varten. Kaupunginjohtajien määrä vaihteli 

malleissa yhdestä kolmeen. Enempää kuin kahta apulaiskaupunginjohtajaa ei siten edellytetty. 

Apulaiskaupunginjohtaja tai ainakin yhden heistä oli oltava teknillinen apulaiskaupunginjohtaja. 

Mallisääntö II oli ehdotus keskikokoisten kaupunkien kaupunginhallituksen ohjesäännöksi. 

Järjestysmuotona siinä oli kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus (kuusi tai kahdeksan jäsentä) ja sen 

jaosto. Tämä mallisääntö oli käytössä Lahdessa, jossa uuteen hallintojärjestelmään siirryttiin vuoden 

1930 alussa. 
26  

 

Kaupunginhallituksen ohjesääntöä laatiessaan kaupungit noudattivat yleensä varsin tarkasti 

Kaupunkiliiton valmistamia mallisääntöjä. Ilmeisesti eniten keskustelua ja myös poikkeamisia 

malleista aiheutti kysymys kaupunginjohtajien pätevyysvaatimuksista. Mallisäännöissä ei yleensä 

haluttu asettaa akateemista loppututkintoa ehdottomaksi edellytykseksi kaupunginjohtajille vaan 

vaihtoehtoisena kelpoisuusvaatimuksena oli hallinnollinen kyky ja hyvä perehtyneisyys 

                                                 

24
 Kallenautio, teoksessa Suomen kaupunkilaitoksen historia 3 1984, s. 224; Hentilä 1962, ss. 69, 71, 73. 

25
 Kaupunkiliitto oli perustettu vuonna 1912 eräiden aktiivisten kunnallismiesten aloitteesta kaupunkien välisen 

yhteistoiminnan helpottamiseksi lisääntyneiden kunnallisten tehtävien hoidossa. Samalla perustettiin Helsinkiin myös 

Kunnallinen keskustoimisto, jonka tehtävä oli valvoa kunnallista kehitystä sekä Suomessa että ulkomailla, kerätä 

kunnallisten kysymysten tutkimisessa tarvittavaa aineistoa sekä antaa pyynnöstä tietoja kaupunkien kunnallisista 

laitoksista ja vastata muihin kaupunkien kunnallisia oloja koskeviin kysymyksiin. Kunnallislakiuudistuksen aikaan 

Kaupunkiliiton johtajana oli maisteri Yrjö Harvia (vv. 1918–1947). Hentilä 1962, ss. 15, 21, 22, 28. Olavi Kajala 

kuului Suomen kaupunkiliiton hallitukseen 1943‒1946 ja 1952‒1955, jolloin hän toimi myös palkka-asiain neuvoston 

puheenjohtajana. Suomen lakimiehet Finlands Jurister 1958, s. 249. 
26

 Haimi 1987, s. 41‒42 ja Kallenautio, teoksessa Suomen kaupunkilaitoksen historia 3 1984, ss. 225, 226. 
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kunnallishallintoon.
27

 Jotkin kaupungit vaativat johtajaltaan akateemista loppututkintoa. 

Mallisäännöissä tätä edellytettiin vain, jos kaupunginjohtajia oli kolme. Pienemmissä kaupungeissa 

mallisäännöt edellyttivät vaihtoehtoisesti akateemista loppututkintoa tai em. kykyä ja 

perehtyneisyyttä.
28

 Useissa kaupungeissa kaupunginjohtajalle oli sälytetty myös sihteerin tehtäviä. 

Vain kuudessa kaupungissa, mukaan lukien Lahti, oli perustettu sekä valtuuston sihteerin että 

kaupunginsihteerin virat ja näihin oli valittu eri henkilöt.
29

 

 

Suomessa oli pitkä jakso, kun uusia kaupunkeja ei perustettu (ennen kuin vuonna 1959), joten 

kaupunginjohtajien määrä pysyi vakiona. Alussa vaihtuvuus oli nopeaa, monet ensimmäisistä 

kaupunginjohtajista olivat virassaan hyvin lyhytaikaisia. Useat yksinkertaisesti siirtyivät muuhun 

toimeen. Kaupunginjohtajien ”sisäiset siirrot”, eli seuraajaksi valittiin toisen kaupungin 

kaupunginjohtaja, oli sekin suhteellisen yleistä kaupunginjohtajainstituution ensimmäisellä 

vuosikymmenellä 1930-luvulla. Suuri vaihtuvuus lisäsi akateemisen tutkinnon suorittaneiden määrää, 

ja varsinkin juristien osuus kasvoi.
30

 

 

Kaupunginhallituksen tehtäviin kuului ohjesääntöjen mukaan mm. valmistella valtuustossa käsiteltävät 

asiat, ryhtyä aloitteisiin kaupungin yhteisiä asioita koskevissa toimenpiteissä, valvoa valtuuston 

päätösten laillisuutta, huolehtia valtuuston päätösten toimeenpanosta, valvoa lautakuntien ja kaupungin 

virkamiesten toimintaa, edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa, hoitaa kaupungin kiinteää 

ja irtainta omaisuutta, johtaa ja valvoa kaupungin rahatointa sekä laatia budjetti, hoitaa lahjoitusvaroja 

ja laatia vuosittainen kunnalliskertomus. Näiden laissa määrättyjen toimeenpano- ja hallintotehtävien 

lisäksi oli lukuisia asioita, joissa kaupunginvaltuusto oli siirtänyt päätösvaltansa ja siten ratkaisuvallan 

kaupunginhallitukselle.
 31

 

 

Kaupunginjohtajajärjestelmä osoittautui ilmeisen tarkoituksenmukaiseksi. Vuoden 1948 

kunnallislaissa, joka koski kaikkia kuntamuotoja, tehtiin mahdolliseksi perustaa kunnanjohtajan virka 

myös maalaiskuntiin. Samalla vahvistettiin kunnanjohtajan asemaa niin, että hänen erottamiseensa 

                                                 

27
Kallenautio, Kaupunkien keskushallinto, teoksessa Suomen kaupunkilaitoksen historia 3 1984, s. 226. 

28
 Haimi 1987, s. 42‒43. 

29
 Kallenautio, Kaupunkien keskushallinto, teoksessa Suomen kaupunkilaitoksen historia 3 1984, s. 233. 

30
 Haimi 1987, s. 44‒45. 

31
 Kallenautio, Kaupunkien keskushallinto, teoksessa Suomen kaupunkilaitoksen historia 3 1984,  ss. 228, 229. 
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tarvittiin ¾:n enemmistö valtuustossa. Lisäksi erottamiseen tarvittiin lääninhallituksen vahvistus. 

Ilmeisesti näin haluttiin vahvistaa kunnanjohtajan asemaa luomalla edellytykset pitkäjänteiseen 

toimintaan ja varmistamalla hänen riippumattomuutensa poliittisten voimasuhteiden heilahteluista.
32

 

Kunnan tehtäväpiirin laajetessa ja hallintotehtävien siten lisääntyessä tapahtui kuitenkin päätösvallan 

siirtoa myös lautakunnille. Kaupunginhallitukselle siirrettiin päätösvaltaa ohjesääntöjen lisäksi myös 

muilla kunnallisilla säännöillä eli virka-, eläke-, tili- ja johtajasäännöillä. Päätösvallan siirtämisen 

nähtiin 1950-luvun lopulla olevan sopusoinnussa kunnallislain kanssa ja siten mahdollista myös 

lautakuntien jaostoille ja osastoille. Samoin päätösvallan siirto kaupungin virkamiehille nähtiin olevan 

lain kanssa sopusoinnussa.
33

  

 

Kaupunkiliitossa laadittiin uusi kaupunginhallituksen ohjesäännön malli viimein vuonna 1965. Siinä 

muutettiin myös ehdotusta kaupunginjohtajien pätevyysvaatimuksiksi. Ehdotonta akateemisen 

loppututkinnon vaatimusta ei enää ollut myöskään suurissa kaupungeissa, vaan sen vaihtoehtona oli, 

että kaupunginjohtaja omaa hallinnollista kykyä ja on perehtynyt kunnallishallintoon. Ainoan 

apulaiskaupunginjohtajan edellytettiin olevan teknillinen apulaiskaupunginjohtaja ja kelpoisuusehdot 

olivat sen mukaiset ja ehdottomat.
34

 Apulaiskaupunginjohtajien määrä kasvoi 1960-luvulla niin 

suureksi, että kaupunginhallituksen jäsenistä yli kolmannes saattoi olla kaupunginjohtajia.
35

 

 

Lahden siirryttyä uuteen kaupunginhallitusjärjestelmään vuoden 1930 alussa hallituksessa enemmistön 

muodostivat luottamusmiehet, jotka toimivat valtuuston ja hallituksen yhdyssiteenä. Hallituksessa oli 

kaupunginjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Kaupunginhallituksen alaiseksi tuli kaupungin 

taloudellinen hallinto. Toimeenpanoa ja hallintoa varten asetettiin monia lautakuntia, joihin hallitus voi 

valita edustajansa. Hallituksessa keskeinen asema oli kaupunginjohtajalla.
36

 

 

Kaupunginjohtajan valitsi valtuusto. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana Lahden kaupunginjohtajana 

toimi lukuisia henkilöitä, jotka lyhyen toimikauden jälkeen siirtyivät vaativimpiin tehtäviin.
37

 

Kunnallisen Keskustoimiston sihteeri ja kansliapäällikkö Arvi Hällfors valittiin ensimmäiseksi 

                                                 

32
 Haimi 1987, s. 45. 

33
 Kallenautio, Kaupunkien keskushallinto, teoksessa Suomen kaupunkilaitoksen historia 3 1984, s. 229. 

34
 Haimi 1987, s. 46. 

35
 Haimi 1987, s. 46. 

36
 Lahden historia 1958, s. 218‒219.  

37 
Lahden historia 1958, s. 220. 
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kaupunginjohtajaksi vuonna 1930. Hän erosi jo seuraavana vuonna siirtyäkseen Turun 

kaupunginjohtajaksi. Seuraajana aloitti 1931 Eero H.I. Tammio, mutta hänkään ei ehtinyt toimia kuin 

vähän aikaa, sillä 1933 hän siirtyi lainvalmistelukuntaan. Tammion jälkeen kaupunginjohtajina olivat 

Paavo Säippä (1933‒1938) ja Uuno Takki (1938‒1942), jonka seuraajaksi valittiin Olavi Kajala.
38

  

 

Väkiluvun kasvaessa myös kaupunginvaltuuston edustajien että kaupunginjohtajien määrä nousi. Olavi 

Kajalan kaupunginjohtajakautena sosialidemokraatit olivat valtuustossa enemmistönä. Vuosien 

1942‒1957 välillä heidän määränsä oli noussut kahdeksasta valtuustopaikasta 15:een 

(valtuustopaikkoja 47 vuonna 1956).
39

 Kaupunginjohtajan rinnalla oli 1940-luvulta lähtien teknillinen 

apulaiskaupunginjohtaja, viipurilaislähtöinen insinööri Reino Vornanen.
40

 1960-luvun alussa Lahteen 

nimitettiin lisäksi sosiaalinen apulaiskaupunginjohtaja, jonka ensimmäistä virkaa hoiti Aarre Santero.
41

  

 

Suomen kaupunginjohtajainstituution synnystä kirjoittaneen Olavi Haimin mukaan johtaminen on 

taitoa ja tahtoa saada tapahtumaan – saada organisaatio ja sen eri osat toimimaan halutun mukaisesti. 

Johtamisen keskeisiä osaprosesseja ovat sen vuoksi päätösten valmistelu, päätöksenteko ja päätöksen 

toimeenpano. Nämä toiminnot jakautuvat laajassa organisaatiossa useiden henkilöiden kesken. 
42

 

Kunnallishallinto perustuu suurimmalta osin luottamushenkilöhallintoon, kun taas valtionhallinnossa 

kansanvalta tulee esille vain eduskunnan kautta. Kunnallishallinnossa päätäntävalta on virkamiesten 

sijaan luottamuselimillä.
43

 

 

Edellä esitetyn johtamisen määritelmän mukaan kunnallishallinnossa ei ole virkamiesjohtamista. 

Ylipormestari Eero Rydman ilmaisi vuonna 1956, että ”… kaupunginjohtaja on siitä omituinen johtaja, 

että hänellä ei ole mitään henkilökohtaista päätäntä- tai määräämisvaltaa. Hän voi vain pyytää taikka 

esitellä. Hänen valtansa on siinä, että on kaupunginhallituksen jäsen ja sen puheenjohtaja.” 
44

 Vaikka 

kunnallislain ja kaupunginhallitusten johtosääntöjen mukaan kaupunginjohtajien valta on ollut vähäistä, 

                                                 

38
 Pihlaja 2005, s. 102. 

39
 Olavi Kajalan kirje Eino Talikalle 18.1.1957. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja Olavi Kajalan kirjeenvaihto 

1946‒1961, LKA. 
40

 Lahden kunnalliskertomus 1943, s. 255. 
41 Lahden kunnalliskertomus 1961 II, s. 3. 
42

 Haimi 1987, s 7. 
43

Haimi 1987, s. 19. 
44

 Haimi 1987, s. 19. 
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he pystyvät vaikuttamaan luottamuselimissä tehtäviin päätöksiin. Vaikuttamisen määrä riippuu monesta 

seikasta, kuten kaupunginjohtajan persoonasta ja kaupungin poliittisesta tilanteesta sekä 

luottamushenkilöiden asemasta kunnallishallinnossa.
45

 

 

Olavi Kajalasta on sanottu, että hän ei piitannut paljonkaan demokratiasta, vaan jyräsi asioita eteenpäin 

oman tahtonsa mukaisesti. Kajalaa on kuvattu Lahden kunnallispolitiikan väriläiskäksi, joka käytti 

valtuustossa ahkerasti puheenvuoroja ja oli valmis taistelemaan ideoittensa puolesta. Tässä mielessä 

Olavi Kajalan käytös johtajana vaikuttaa tarkoitushakuiselta, mikä asioiden etenemiseksi ei välttämättä 

ollut huono ominaisuus. Poliitikkona hänellä sanotaan olleen niin paljon vaikutusvaltaa, että jatkuva 

kampanjointi mahdollisen eduskuntapaikan saamiseksi viivytti esimerkiksi Kajalan vastustamaa Päijät-

Hämeen seutusuunnitteluliiton toteutumista yli 10 vuotta.
46

  

 

Olavi Kajalan vahva persoona ja ulospäin suuntautuneisuus ovat olleet tilanteesta riippuen sekä 

vahvuuksia että heikkouksia. Kaupunginjohtajana Kajala olikin poikkeuksellisen määrätietoinen, jolla 

oli suuret visiot kaupungin kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Olavi Kajalan ripeys ja välittömyys toi 

kunnioitusta yli puoluerajojen kuten myös keskustelua ja mielipidekiistoja.
47

  

 

Kunnallishallinnon johtamisen erikoispiirteitä on tuonut esille myös ylipormestari Raimo Ilaskivi. 

”Kunnallishallinnossa on johtajia, joiden odotetaan johtavan, mutta ei päättävän. On päättäjiä, joiden 

odotetaan päättävän, mutta ei valmistelevan eikä johtavan muutoin kuin kolleegioina. Johtaminen on 

päättämistä. Ellei se sitä ole, on vaikea olla johtamistakaan. Siksi kunnallinen johtaminen virkamiehen 

näkökulmasta kuuluu kaikkein vaikeimpiin johtamisen lajeihin.” (Uusi Suomi 11.4.1985). 
48

  

 

Virkamiesjohdon työrooleissa on eroja, ja johtavien virkamiesten työrooleissa voivat korostua 

yhdysmiehen, puhemiehen ja neuvottelijan roolit. Yhdysmiehen roolissa johtava virkamies toimii 

yhdyssiteenä ihmisten välillä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Puhemiehen rooli kuuluu 

tiedonvälitykseen, jossa johtava virkamies siirtää tietoa organisaation sisäisille ja ulkopuolisille 

vaikuttajille sekä yleisölle. Yhteyksissään organisaation ulkopuolelle hän toimii organisaationsa 

                                                 

45
 Haimi 1987, s. 20. 

46
 Heinonen 1999, ss. 99, 100, 171‒172; Lahden historia 1980, s. 302; Kivilä 2007, s. 179. 

47
 Henkeäsalpaava satavuotias. 2005, s. 25. 

48
Haimi 1987, s. 20. 
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asiantuntijana. Neuvottelijana johtava virkamies on vastuussa organisaation edustamisesta 

tärkeimmissä neuvotteluissa. Tällöin hän toimii keulakuvana ja puhemiehenä mutta käyttää myös 

valtaa.
49

 Olavi Kajala toimi usein kaupunginhallituksen edustajana monissa eri lautakunnissa, joko 

jäsenenä tai puheenjohtajana. Kajalan paikallishallinnon asiantuntijuutta arvostettiin, mutta 

veroasiantuntemusta ei niinkään. Kajala oli taitava neuvottelija, jonka onnistui puhetaitojensa avulla 

saada monta hanketta alulle. 

 

Kaupunginjohtajuudesta voidaan jatkaa Olavi Kajalan persoonan kuvailuun ja siihen, millainen hän oli 

työtoverina ja johtajana. Kaupunginjohtaja, kunnallispoliitikko, lakimies, pankkimies, älykäs, 

epäsovinnainen, tässä on muutama hajapiirto kiistellystä miehestä. Olavi Kajala antoi itsestään kuvan 

positiivisena, ulospäin suuntautuneena ja perustyytyväisenä miehenä.
50

 Kajalaa pidettiin loistavana 

seuramiehenä, erinomaisen kielitaidon omaavana puhujana ja muutenkin kaikin puolin herrasmiehenä. 

Kajalan aikana Lahden maine oli erityisen hyvä. Imagokampanjoita ei tarvittu, sillä imago syntyi siitä 

mitä kaupungissa tehtiin.
51

  

 

Olavi Kajala piti ”työstä ja touhusta” ja oli kiinnostunut kunnallisesta alasta jo 1920-luvulla. Eräässä 

kirjeessään hän kertoo, että siirtyi liike-elämän palveluksesta kunnalliselle alalle, koska se oli alusta 

alkaen viehättänyt häntä ja tällä alalla hän oli pyrkinyt eteenpäin. Näin Kajala kertoi ajautuneensa 

kaupunginjohtajaksi. Kaupunginjohtajan työhönsä hän oli erittäin tyytyväinen, koska työ oli 

monipuolista ja vaihtelevaa. Tämän voi helposti uskoa, sillä Kajalalla oli monta rautaa tulessa 

jatkuvasti ja hänen voi kuvitella helposti tylsistyneen työssä, jossa ei ollut tarpeeksi haastetta.
52

 

Haastattelussa 1960-luvun alussa Kajala kertoi olevansa työläisperheen poika, joka on noussut 

asemaansa vuoroin kahta työtä tehden ja opiskellen. Työväenliike tempaisi hänet mukaansa jo nuorena 

ja sen piirissä Kajala kasvoi ja tuli tunnetuksi.
53
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Olavi Kajalalla oli mahdollisuuksia ja yritystä päästä syvemmälle valtakunnanpolitiikassa mm. 

kansanedustajana ja puolueaktiivina Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa. Kajalan aikalaiset 

vuoden 1948 istuntokaudelta muistelivat lahtelaista kärkkääksi mieheksi. Kansanedustaja Meeri 

Kalavainen (1918‒2010) kertoi Kajalan kommentoineen paheksuen Kalavaisen valintaa 

eduskuntaryhmän toimikuntaan. Kajalan mielestä Kalavaisen kaltainen nuori ihminen ei voisi istua 

työvaliokunnassa. Kalavainen valittiin omien sanojensa mukaan sen vuoksi, koska hän toimi ryhmän 

rahastonhoitajana 18 vuotta.
54

  

 

Kansanedustaja Kaarlo Pitsinki (s. 1923) muisteli vuoden 1962 eduskuntaryhmästä Olavi Kajalaa 

erikoislaatuiseksi mieheksi, joka piti merkillisiä, usein hyviä ja vitsikkäitäkin puheita. Pitsingin 

mielestä Kajalalla oli vaikutusta omaan eduskuntaryhmäänsä. Toisaalta Pitsinki kuvasi Kajalaa 

erikoiseksi tyypiksi, josta kukaan ei voinut sanoa, mihin hän oikein kuuluu. Kajala oli oma ryhmänsä 

sinänsä. Pitsinki piti Kajalaa taktisesti taitavana puhujana, joka ei aina kovin kauan ollut samalla 

kannalla.
55

  

 

SDP:n näkyvimpiin hahmoihin kuuluva Väinö Leskinen kuvaili Kajalaa poikkeuksellisen 

teräväsanaiseksi ja omia linjojaan veteleväksi mieheksi.
56

 Kajala itse piti Leskistä toivottomana 

kiihkoilijana.
57

 Puoluesihteerinä toimiva Väinö Leskinen vaikutti Olavi Kajalan poliittiseen uraan 

presidentinvaalien jälkeen 1950, kun edessä oli hallituksen vaihdos. Leskinen vaati, että kansanedustaja 

ja puolueaktiivi Penna Tervo pitää saada mukaan hallitukseen. Siksi oikeusministerin paikasta, jonka 

oli määrä mennä Olavi Kajalalle, luovuttiin, jotta Tervo mahtuisi hallitukseen. Näin Kajala menetti 

tilaisuuden nousta politiikan huippupaikalle.
58

 Hän oli menettänyt Tervolle myös eduskunnan I 

varapuhemiehen paikan vuotta aikaisemmin. Helmikuun alussa 1949 pohdittiin valmistelevassa 
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valiokunnassa eduskunnan puhemiesten valintaa. Eduskuntaryhmän äänestyksessä Tervo voitti Kajalan 

17‒16, ja tuli sittemmin eduskunnankin valitsemaksi.
59

  

 

Olavi Kajala loi lopulta pitkän ja näyttävän virkamiesuran Tampereella ja Lahdessa, mutta hänellä oli 

pyrkimyksiä myös muihin toimiin. Kajalalla oli hyvät välit presidentti Kekkosen kanssa, ja talvella 

1958 Kajala meni Kekkosen luo aamiaiselle keskustellakseen kahden kesken. Kekkosen päiväkirjan 

mukaan Kajalalla oli halu päästä Suomen Pankin johtokuntaan tai toisessa kädessä Aravan 

pääjohtajaksi. Jos Kajala jäisi Lahden kaupunginjohtajaksi, hän ei saisi asettua 

eduskuntaehdokkaaksi.
60

 Aravan johtajuudesta Kajala kilpaili vanhan tuttunsa, Tampereen 

kaupunginjohtaja Erkki Lindforsin kanssa. 1950-luvun lopulla presidentti Kekkonen itse oli ajatellut 

Erkki Lindforsia Aravan johtoon. Lindforsin rinnalle ehdotettiin (E. Skogin ryhmän edustajana) Olavi 

Kajalaa. Lopulta vuonna 1959 Aravan pääjohtajaksi ei valittu Kajalaa eikä Lindforsia, vaan Olavi 

Lindblom, Väinö Leskisen kannattaja.
61

  

 

Olavi Kajalaa ei valittu niin Suomen Pankin kuin Aravankaan johtoon, joten seuraava yritys oli vuonna 

1959, tällä kertaa Etelä-Hämeen maaherraksi. Kajalaa kuitenkin vastustettiin laajalti, mm. pääministeri 

V.J. Sukselaisen johdolla Kajalan ehdokkuus tyrmättiin hallituksessa. Myös SDP vastusti Kajalan 

ehdokkuutta, sillä sen mielestä Kajala ei voisi saavuttaa maaherran virassa tarvittavaa arvovaltaa. Sen 

sijaan vanha kilpakumppani Erkki Lindfors oli yksi ehdokkaista.
62

  

 

Myös henkilökohtaisessa elämässään Olavi Kajalalla oli niin myötä- kuin vastoinkäymisiä kuten 

kenellä tahansa. Ekonomiksi valmistumisensa jälkeen vuonna 1929 Olavi Kajala kihlautui ja vei 

myöhemmin vihille Greta Stråhlin, perhetuttaviensa kasvattityttären. Vuonna 1930 heille syntyi 

ensimmäinen lapsi, Kaarlo Olavi. Perhe asui Pyynikintorin laidalla kaupungin ensimmäisessä 

puolikunnallisessa talossa Tammerkonnussa. Myöhemmin, vuonna 1939, perheeseen adoptoitiin tytär 

kahdeksan kuukauden ikäisenä.
63

 Vartuttuaan lapset löysivät itselleen ammatit, poika Kaarlo opiskeli 
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tuomariksi ja tytär Kaarina lastentarhanopettajaksi. Olavi Kajala sairasteli jonkin verran, ja oli 

pitkilläkin sairauslomilla. Mahdollisesti nuorena sairastettu keuhkotauti vaikutti hänen terveyteensä 

myös myöhemmällä iällä. Kajala oli välillä myös sairaalahoidossa, kuten talvella 1954 Salus-

sairaalassa, josta hän kotiutui ”erittäin myönteisin lääkärinlausunnoin tuliaisiksi perheelleni”. Kajala 

uskoi terveellisiin elämäntapoihin: hän söi monipuolisesti, ei käyttänyt liiemmin alkoholia ja teki 

iltaisin kävelyretkiä kaupungilla. Kesäksi vetäydyttiin huvilalle Alasenjärven rannalle, kuuden 

kilometrin päähän Lahden keskustasta. Olavi Kajala lomaili mielellään myös ulkomailla. 
64

 

 

Olavi Kajalan ensimmäinen vaimo Greta kuoli vuonna 1962. Kajalaan se vaikutti raskaasti, huolimatta 

avioparin melko etäisestä suhteesta. Vaimonsa kuoleman jälkeen Kajala kertoi olevansa väsynyt ja 

pahassa depressiotilassa, ei vain psyykkisessä vaan myös fyysisessä. Elämä palasi kuitenkin raiteilleen, 

kun Kajala avioitui vanhan perhetuttavansa Helny Talvitien (s. 1920) kanssa 1964. He ehtivät olla 

naimisissa kolme vuotta ennen Olavi Kajalan tapaturmaista kuolemaa. 
65

  

 

2. Olavi Kajalan henkilökuva 

2.1 Köyhän kodin poika 

Olavi Ilmari Kajala syntyi 29.7.1905 Tampereella. Isä Henrik Oskari Kajala (1879‒1914) oli 

ammatiltaan leipuri ja äiti Hilma (os. Salo, 1880‒1919) kutoja. Vanhemmat pitivät leipomoa 

Kyröskosken ”keskustassa” kauppakujalla vuodesta 1908 alkaen. Sinne perhe oli muuttanut 

Hämeenkyrön kirkolta, jossa se oli asunut vuoden verran ja pitänyt leipuriliikettä Väinölässä. Alkujaan 

Henrik Kajalan suku oli lähtöisin Turun seudulta, Kajalan torpasta Hungerlan kylästä entisestä 

Prunkkalan suurpitäjästä.
66
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Olaville syntyi pikkuveli Anton 1907 sekä myöhemmin kolme muuta sisarusta, jotka kaikki kuolivat 

pieninä. Vanhemmat menehtyivät ns. lentävään keuhkotautiin (miliaarituberkuloosi) poikien ollessa 

nuoria. Myös lapset sairastivat keuhkotaudin, johon nuoremmat sisarukset mahdollisesti menehtyivät. 

Olavi ja Anton selvisivät taudista, mutta se jätti varjostumaa keuhkoihin, minkä takia nuorukaiset 

vapautettiin asepalvelusta ja myöhemmin sodasta. Vanhempien kuoleman jälkeen poikien huoltajaksi 

ja liikkeenjatkajaksi ryhtyi äidin sisar Edla Salo. Varsinainen holhooja oli paperimestari Juho Abner 

Pättiniemi. 
67

 

 

Olavi ja hänen nuorempi veljensä Anton aloittivat koulutiensä Ikaalisten Yhteiskoulussa, Olavi vuonna 

1917. Lukuvuosi jouduttiin keskeyttämään helmikuussa 1918 sisällissodan takia, sillä Ikaalisissa 

käytiin taisteluista maaliskuun puoliväliin asti.
68

 Veljekset jatkoivat opintojaan Tampereen 

Suomalaisessa yhteiskoulussa. Kyröskosken kotipaikakseen ilmoittanut Olavi kirjoittautui kouluun VII 

luokalle 18-vuotiaana 1923. Hän kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1925 saaden yleisarvosanaksi L ja 

päästötodistuksen keskiarvoksi 9,0. Olavi oli vuosikurssinsa parhaimmistoa. Veli Anton suoritti 

ylioppilastutkinnon vuonna 1927. Edla-tädin lisäksi pojilla oli Viipurissa asuva Heikki-eno, joka 

muistitiedon mukaan avusti poikien koulunkäyntiä rahallisesti.
69

 Veljekset tienasivat opiskelurahoja 

myös opettamalla kesäisin varakkaista perheistä olevia koulutovereitaan, jotka eivät menestyneet 

opinnoissaan. Ajan tapaan nuorukaiset asuivat kesän ajan perheiden luona näiden kartanoissa ja 

kesähuviloissa. Edla Salo kuoli vuonna 1925. 
70

  

 

2.2 Ei oppi ojaan kaada, eikä tieto tieltä työnnä: Opiskelemaan Helsinkiin 

1920-luvulla Suomessa oli vain muutama yliopisto ja korkeakoulu, jotka olivat keskittyneet Helsinkiin 

ja Turkuun. Helsingissä oli maan vanhin (ja pitkään ainoa) Helsingin yliopisto, Polyteknillisestä 

opistosta muutettu Teknillinen korkeakoulu ja Suomen liikemiesten kauppaopiston ylioppilasluokista 

vuonna 1911 kehitetty erillinen ja itsenäinen Kauppakorkeakoulu. Turkuun perustettiin kaksi yksityistä 
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yliopistoa, Åbo Akademi vuonna 1918 ja Turun yliopisto kaksi vuotta myöhemmin. Helsingin yliopisto 

vastasi silti pitkää suuremmalta osin Suomen akateemisesta opetuksesta.
71

 Vuosina 1923‒1925 66 % 

kaikista uusista korkeakouluopiskelijoista hakeutui Helsingin yliopistoon, 12,5 % opiskeli Teknillisessä 

korkeakoulussa, 9, 5 % molemmissa kauppakorkeakouluissa ja 7 % Turun suomen- ja 5 % 

ruotsinkielisessä yliopistossa.
72

 

 

Suomalaisen koululaitoksen nopea laajeneminen samoin kuin 1920-luvun parantuneet taloudelliset olot 

nostivat ainakin Helsingin yliopiston ylioppilasmääriä. Yliopisto otti keskimäärin 1100 uutta 

ylioppilasta vuosittain. 1920-luvun jälkipuoliskolla alettiin jopa keskustella, vallitsiko Suomessa 

”ylioppilastulva” ja oliko olemassa ”oppineen köyhälistön” syntymisen vaara.
 
Osittain keskusteluun 

vaikutti osaa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneita kohdannut työttömyys. Jotkut pelkäsivät, 

että ”oppineen köyhälistön” syntyminen johtaisi vasemmistoradikaalisen yhteiskuntakritiikin 

lisääntymiseen. Toisaalta vuonna 1929 alkanut lama oli myös aiheuttamassa työttömyyttä 

koulutustasosta välittämättä.
73

 

 

Nuori Olavi Kajala tähtäsi opinnoissaan korkealle. Hän pääsi heti ylioppilastutkinnon suoritettuaan 

opiskelemaan Helsinkiin suorittaen opintoja sekä Kauppakorkeakoulussa että Helsingin yliopiston 

lainopillisessa tiedekunnassa. Kajalan aloittaessa opiskelijaelämässä 1920-luvulla Suomessa elettiin 

luovaa aikaa, kun maa toipui sisällissodasta. Ulkomainen kauppavaihto kasvoi ja kauppa-, pankki- ja 

vakuutustoiminta lisääntyi. Kaupallisen korkeakouluopetuksen saaneille avautui runsaasti 

toimipaikkoja talouselämässä.
74

  

 

Lahjakkaaksi kuvailtu Olavi Kajala aloitti opinnot Kauppakorkeakoulussa vuonna 1925. Korkeakoulun 

oppimäärän suorittaminen edellytti vähintään neljän lukukauden (kahden lukuvuoden) opintoja. 

Työskentely tapahtui luentojen, seminaariharjoitusten, käytännöllisten laboratoriotöiden ja 

”keskusteluiltojen” muodossa. Päästötutkinto voitiin suorittaa joko kauppa- ja teollisuus- tai kauppa- ja 

pankkiosastolla. Olavi Kajala sai päästötutkintonsa jälkimmäiseltä osastolta, jonka opintoihin sisältyi 

mm. yleinen taloustiede, tilastotiede, finanssitiede, yleinen kauppa- ja usanssioppi, vakuutusoppi, 
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kauppamaantiede tai kauppahistoria, oikeustiede, yleinen kirjanpito ja mallikonttori, pankki- ja 

vakuutuslaitosten kirjanpito, kauppalaskento, finanssilaskento, kemian ja tavaraopin alkeet, pitkä ja 

lyhyt vieras kieli. Koulu sijaitsi Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kanssa samoissa tiloissa 

osoitteessa Fabianinkatu 26, kunnes Kauppaopisto muutti omiin tiloihinsa ja Kauppakorkeakoulun tilat 

remontoitiin kesällä 1927 entistä sopivammaksi.
75

 Kauppakorkeakoulusta Kajala sai päästötutkinnon 

31.5.1929.
76

  

 

Olavi Kajala opiskeli samanaikaisesti myös Helsingin yliopistossa, jossa hän suoritti ylempää 

oikeustutkintoa varten kaikki alustavat tutkinnot sekä loppututkinnot roomalaisessa oikeudessa ja 

lainopin encyklopediassa, siviili-, kauppa-, rikos-, talous-, valtiosääntö-, hallinto- ja kansainvälisessä 

oikeudessa, kansantaloudessa, finanssiopissa ja statistiikassa
77

 sekä käräjätutkinnon ja lainopillisen 

kypsyyskokeen vuosina 1925‒1928. Auskultoinnin Kajala suoritti Muolaan käräjillä. Yliopistossa 

Kajala suoritti myös kirjanpitokurssin vuonna 1927. Kandidaatin tutkintoa ja alempaa oikeustutkintoa 

varten opetusta annettiin luentojen ja harjoitusten muodossa. Juristiopiskelussa myös 

kurssikirjallisuuteen perehtyminen ja tenttiminen olivat olennaisia. Opiskelijoita aktivoitiin 

harjoituksilla, joista eniten oli oikeustapausharjoituksia. Niissä opiskelijat esittivät perustellun ratkaisun 

heille annettuihin oikeudellisiin tilanteisiin. Lisäksi oli seminaariharjoituksia, harjoitusaineiden 

kirjoittamista ja kandidaatin tutkinnon laatiminen ja kypsyyskoe. Kandidaatin tutkintoon kuului myös 

käytännön harjoittelua, joka tarkoitti perehtymistä yleisesti käytettäviin asiakirjoihin ja asiain käsittelyn 

seuraamista tuomioistuimissa 20‒30 päivänä. 
78

  

 

Opiskelunsa hän rahoitti opintolainalla, jonka takaajana oli K.K. Numminen, perheen naapuri 

Hämeenkyrön kirkonkylässä asumisen ajoilta. Opiskeluaikana Olavi Kajala työskenteli konttoristina, 

harjoittelijana O.l. Elannossa ja kesäapulaisena Viipurin Osuusliikkeessä.
79

 Lisäksi hän toimi Kirvun 
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piirin v.t. nimismiehenä kaksi viikkoa vuonna 1926.
80

 Olavi Kajala muisti opiskelunsa rahoittanutta 

Nummista myöhemminkin joulukorteilla ja tervehdyksillä ulkomailta. Kajalan mainitaan hoitaneen 

myös opintovelat ajallaan.
81

  

 

Vuonna 1930 Olavi Kajala teki tilintarkastajan valan, ja sai oikeuden suorittaa tutkintoja Helsingin 

yliopistossa olematta kirjoilla. 
82

 Tämä lienee tarkoittanut lakitieteen opintojen jatkamista, sillä Kajala 

sai vasta vuonna 1941 valmiiksi ylemmän oikeustieteen tutkinnon (LOK), joka vuonna 1948 muuttui 

lainopin kandidaatin tutkinnoksi (LaK).
83

 Tutkintojärjestelmän perustana oli vuonna 1922 toteutettu 

lainopillisten tutkintojen uudistus. Virkatutkintoja olivat ylempi oikeustutkinto niihin tuomarin- ja 

hallintovirkoihin soveltuvana yleistutkintona, joiden pätevyysvaatimuksena oli lainopillinen tutkinto, ja 

alempi oikeustutkinto, joka pätevöitti eräisiin hallinnon virkoihin. Tutkintoasetuksen mukaan 

tiedekunta oli ”oikeutettu antamaan lakitieteen kandidaatin, lakitieteen lisensiaatin ja lakitieteen 

tohtorin arvon”. Vuonna 1948 ylemmän oikeustutkinnon nimi muutettiin yliopiston muiden 

tiedekuntien tutkintojen esikuvaa seuraten lainopin kandidaatin tutkinnoksi. Aikaisemmin tieteellisenä 

oppiarvona vuoden 1921 asetuksessa oleva lakitieteen kandidaatti muuttui taasen lisensiaatin 

tutkinnoksi.
84

 

 

Olavi Kajalan opiskeluaika – kuten muutkin yhteiskunnan alueet - oli poliittisesti värittynyttä. Eräs 

Helsingin yliopistoa myllertävistä asioista oli kielikiista 1920-luvun alussa. Uusi yliopistolaki asetettiin 

vuonna 1923. Yliopistossa vallitsi kaksikielisyysjärjestelmä, joka aiheutti aluksi tyytymättömyyttä 

opiskelijoissa. Vielä vuonna 1926 suomenkieliset ylioppilaat eivät saaneet kaikkea opetusta suomen 

kielellä. Yliopistolain mukaan ylioppilaiden oli tarkoitus saada opetusta äidinkielellään ”alustavissa ja 

valmistavissa oppijaksoissa”. Nämä opinnot käsittivät vain pienen osan välttämättömistä opinnoista. 

Lisäksi esimerkiksi lakitieteellisessä tiedekunnassa ylioppilaat opiskelivat jokaista tiedekunnassa 

edustettua ainetta, eivätkä täten voineet valita luentoja sen perusteella, millä kielellä ne pidetään. 

Kielikiistassa aktiivinen Akateeminen Karjala-Seura (AKS) kritisoi, että koska suomalainen ylioppilas 

ei saanut kaikkea opetusta omalla äidinkielellään, opiskelijalle koitui tästä vaikeuksia opinnoissaan. 
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Lisäksi opettajan ja oppilaan välille ei voinut muodostua oikeaa suhdetta, joka olisi tärkeää etenkin 

tieteellisen työn jatkuvuudelle.
85

  

 

Kielikiistan lisäksi yliopistomaailmaan vaikutti jakautuminen oikeistoon ja vasemmistoon. 

Oikeistonationalistinen Akateeminen Karjala-Seura keskittyi propagandaan ja 

mielipiteenmuokkaukseen. Se esitti itseään tulevaisuuden liikkeeksi, nuoreksi ja dynaamiseksi. 

Syksyllä 1923 AKS sai puolelleen jopa Ylioppilaslehden, joka tuli kaikkien osakuntien jäsenille. 

Lehden toimitustapaan ja siitä puuttuvaan akateemiseen arvokkuuteen ei oltu tyytyväisiä.
86

 

Ylioppilaselämässä yhteistoiminta AKS:säläisten ja sosialistiylioppilaiden kanssa oli vähäistä. 

Sosialistien joukkovoima oli pientä, eikä osakunnittaiseen ryhmänmuodostukseen riittänyt voimat edes 

Eteläsuomalaisessa osakunnassa, jossa sosialisteja oli eniten.
87

 Avun tarjosi vuonna 1925 aloittanut 

Akateeminen Sosialistiseura (ASS). Sen perustajien oli havaittava, että työläiskodeistakin lähtöisin 

olevat ylioppilaat vieraantuivat pian poliittisesta työväenliikkeestä tai varoivat ilmaisemasta poliittista 

kantaansa.
88

  

 

Työväenliikkeen kasvatti ja kannattaja Olavi Kajala oli noussut ASS:n puheenjohtajaksi, ja hän 

osallistui myös SDP:n toimintaan. Vuonna 1927 hän osallistui sosialidemokraattiseen 

nuorisokongressiin Tukholmassa, jossa tapasi ja tutustui muuan K.-A. Fagerholmiin. Fagerholm toimi 

tähän aikaan Arbetarbladetin toimittajana.
89

 Ekonomiksi valmistumisensa kynnyksellä vuonna 1929 

ASS:n puheenjohtaja Kajala lausui, ettei ollut mitään ruotsalaista sortoa, jos suomalaiset pitivät 

koulussa saksaa tai englantia ruotsia hyödyllisempänä tai halusivat yliopisto-opetuksen omalla 

kielellään.
90

 Olavi Kajalan kerrotaankin olleen hyvin kielitaitoinen. Kaupunginjohtaja-aikainen 

kirjeenvaihto paljastaa miehen käyttäneen niin ruotsia, saksaa kuin englantiakin. Kajala oli erityisen 

kiinnostunut parantamaan englanninkielen keskustelutaitoaan.
91
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2.3 Takaisin Tampereelle  

1930-luvulle tultaessa Tampere ja lähes koko maailma kärsi Wall Streetin pörssiromahduksen 

aloittamasta lamasta. Kysyntä väheni kaikilla teollisuuden aloilla, ja tehtaat vähensivät työntekijöitä ja 

lyhensivät työviikkoja. Tampereen työnvälitys ja köyhäinhoito olivat rasituksella työttömien määrän 

yhä kasvaessa. Työttömyyttä helpotettiin hätäaputöillä, mutta asunnoista oli pulaa rakennusalankin 

ollessa lamaantuneena. Uuden kunnallislain edellyttämään malliin oli siirrytty Tampereella vuonna 

1929, ja ensimmäiseksi kaupunginjohtajaksi oli valittu sosialidemokraatti Kaarle Nordlund. Hänen 

avukseen valittiin sekä teknillinen että sosiaalinen apulaiskaupunginjohtaja. Samalla koko 

hallintosysteemiä oli muutettu vuoden 1927 lakien mukaisesti. Kunnallisen keskustoimiston 

lähettämästä malliohjesäännöstä poikettiin Tampereella siinä, että kaupunginjohtajalta ei vaadittu 

yliopistotutkintoa. Akateemiset sosialidemokraatit olivat vielä harvinaisia, joten kaupunginvaltuuston 

enemmistö saattoi pelätä puolueen omien miesten valitsemisen puolesta. Kaupunginjohtajan viran 

täyttämistä poliittisin perustein pidettiin itsestään selvänä. Tampereen suuri asukasmäärä ja toisaalta 

poliittinen voimasuhde porvarien ja sosialidemokraattien välillä edellytti kolmea 

apulaiskaupunginjohtajan virkaa, kahta sosialidemokraateille ja yhtä porvareille.
92

  

 

Tällaiseen tilanteeseen Olavi Kajala palasi ekonomiksi valmistumisensa jälkeen vuonna 1929. Lamasta 

ja suuresta työttömyydestä huolimatta hän sai työpaikan konttoripäällikkönä Tampereen Työväen 

Sanomalehti O.Y:ssä, joka julkaisi sosialidemokraattista Kansan lehteä. Samana syksynä Kajala aloitti 

myös kirjanpidon opettajana Tampereen Työväenopistossa, ja tätä sivutoimea hän teki aina vuoteen 

1939 asti.
93

  

 

Kirjanpito oli ollut Työväenopiston ohjelmassa jo vuodesta 1904 lähtien. 1930-luvun alussa kirjanpito-

kurssin lukukausimaksu oli 5 mk. Opetus oli oppituntimuotoista. Olavi Kajalalla oli opetettavaan kaksi 

ryhmää, ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. Ensimmäinen vuosikurssi jaettiin kahteen 

osaan. Kajala antoi opetusta sunnuntaisin opiston luentosalissa (Tampereen kirjastotalo) ja tiistaisin 

Kauppaoppilaitoksen tiloissa. Oppitunnit alkoivat määrättynä aikoina, ”akateeminen vartti” oli 

voimassa vain luentojen ja opintopiirien alussa. Opiskelijoita pyydettiin asettumaan paikoilleen hyvissä 
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ajoin ja karttamaan tunnille saapumista sen jo alettua.
94

 Opinto-oppaassa neuvottiin ottamaan 

korkeintaan kaksi tai kolme ainetta, jotka tukivat toisiaan. Esimerkiksi kirjanpidon rinnalle suositeltiin 

laskentoa.
95

  

Työväenopiston kirjanpitokurssi oli jaettu ”lyhyempään” ja ”pitempään” ryhmään, joissa mm. käytiin 

läpi tilisarjoja ja harjoitettiin tilinpäätöstä italialaisen ja ns. saksalais-ranskalaisen 

kirjanpitojärjestelmän mukaan. Kurssi alkoi syksyllä ja jatkui keväällä. Usein syksyn kursseilla oli 

runsaammin osanottajia kuin keväällä. 
96

 Kursseilla hyödynnettiin myös Fanny Tuuran oppikirjan 

”Kirjanpitotehtäviä” esimerkkejä sekä käytettiin saman kirjan esimerkkisarjaa ameriikkalaista 

kirjanpitoa opetettaessa.
97

  

 

Tammikuussa 1930 Olavi Kajala aloitti pyrkimyksensä kunnallisalalle, kun hän haki avoinna olevaa 

kaupungin tilientarkkaajan virkaa. Hän ei kuitenkaan saanut paikkaa, huolimatta siitä että 

suosittelijoina hänellä oli niinkin arvostetut henkilöt kuin Helsingin Kauppakorkeakoulun 

liikelaskentaopin professori I.V. Kaitila ja toimitusjohtaja Väinö Tanner.
98

 Kuitenkin jo kesällä 

Kajalalla oli parempi onni, kun hänet valittiin kaupungin toisen taksoitussihteerin virkaan.
99

 Tässä 

virassa Olavi Kajala toimi kesään 1937 asti, kunnes hän sai tilientarkkaajan viran toisella yrittämällä 

paikan tultua jälleen auki. Tällä kertaa Kajalalla oli enemmän kunnallispoliittista ja -hallinnollista 

kokemusta. Kaupunginvaltuusto valitsi ehdokkaista kolmen kärkeen Kajalan ainoana tamperelaisena, 

kahden muun hakijan ollessa Jyväskylästä ja Helsingistä.
100

 Ensimmäisiä edustustehtäviä 

tilientarkkaajana Kajalalla oli osallistuminen Suomen kolmanteen yleiseen asuntokongressiin 

Helsingissä syyskuussa 1937.
101
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Ensimmäinen askel kohti kaupunginjohtajuutta koitti pian tilientarkkaajan virantäytön jälkeen. 

Loppuvuodesta 1937 julistettiin avoimeksi Tampereen kaupungin sosiaalisen apulaiskaupunginjohtajan 

virka. 18 hakijan joukosta kaupunginhallitus halusi virkaan henkilön, jolla olisi hallinnollista kykyä, 

paikallistuntemusta, jota hallitus erityisesti painotti, ja perehtyneisyyttä erikoisesti Tampereen 

kunnallishallintoon. Olavi Kajala pääsi ensimmäiselle ehdokassijalle, toiselle sijalle asetettiin 

päätoimittaja Toivo Rainio ja kolmannelle sijalle lastensuojelutyön johtaja, kansanedustaja Alpo 

Lumme. Kajalan tappioksi kaupunginvaltuusto valitsi kuitenkin Toivo Rainion.
102

  

 

Ensimmäisen tilientarkkaajalta vaaditun kertomuksensa kaupungin taloudesta Olavi Kajala teki 

vuodesta 1938. Tilinpäätös oli tehty ensimmäistä kertaa aikaisemmista vuosista poikkeavalla tavalla. 

Tilinpäätös pohjautui ns. välittömään kirjanpitomuotoon kameralistisen eli ns. välillisen 

kirjanpitomuodon sijaan. Tämä kirjanpitomuoto oli alkanut osoittautua hankalaksi, mistä syystä 

menetelmää oli vaihdettava. Kajala totesi, että kaupungin taloudellinen asema oli jatkuvasti vahvistunut 

ja että tilinpäätös antoi oikean kuvan kaupungin taloudesta.
103

  

 

Vuonna 1939 Olavi Kajalan viranhoidossa tapahtui muutoksia, kun Kajala kesällä valittiin ensimmäistä 

kertaa eduskuntaan. Pystyäkseen hoitamaan sekä kansanedustajan että tilientarkkaajan tehtäviä, Kajala 

anoi kaupunginvaltuustolta osittaista virkavapautta tilientarkkaajan virastaan. Asia meni 

tarkastusvaliokunnan käsittelyyn. Edellytyksenä osittaiselle virkavapaudelle olisi, että Kajala tekisi 

virkatehtävänsä ollessaan vapaa eduskuntatyöstä, esimerkiksi lauantai-, sunnuntai- ja 

maanantaipäivinä. Lisäksi Kajalan oli määrä valvoa ja johtaa tarkastustoimen työtä. Jatkuva 

neuvotteluyhteys tarkastustoimeen oli säilytettävä. Apulaistilientarkkaaja Tauno Heikkilä oli suostunut 

tekemään ylitöitä, ja keväällä tilinpäätös- ym. töihin palkattaisiin lisää väkeä. Kajalalle myönnettiin 

osittainen virkavapaus eduskunnan toimintakaudeksi.
104

 Saman vuoden tilientarkkaajan 

toimintakertomuksessa Olavi Kajala kirjoitti, että tilinpäätöksen mukaan sodan, sen paremmin 

suurvaltain kuin omankaan, seuraukset eivät päässeet vielä sanottavammin Tampereen kaupungin 

talouteen vaikuttamaan. Säästöä saatiin huomattavista uusista menoista, kuten väestönsuojelu-, 
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kansanhuolto- ja työvelvollisuuslautakuntien menoista huolimatta. Sodasta huolimatta kaupungin 

talous oli Kajalan mielestä kehittynyt suotuisaan suuntaan.
105

  

 

Käytännössä Kajala oli pois tilientarkkaajan työstään lähes koko vuoden 1940.  Eduskunnan 

poikkeuksellisen pitkän istuntokauden takia osittainen virkavapaus kesti suurimman osan vuotta. 

Varatilientarkkaaja Tauno Heikkilä hoitikin virkaa lähes täyspäiväisesti.
106

 Seuraavana vuonna Kajala 

ehti taas osallistumaan enemmän viranhoitoonsa. Kajala kirjoitti vuoden 1941 tilientarkkaajan 

kertomuksessa, että kaupungin talous oli kestänyt hyvin sodasta johtuvat rasitukset. Sodan seuraukset 

eivät päässeet vaikuttamaan tilinpäätökseen tulosta huonontavasti. Vuosisäästö muodostui jopa 

suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Yleisarvosteluna tilientarkkaaja totesi, että kaupungin 

hallintoa oli vuonna 1941 hoidettu ja johdettu hyvin, kaupunkikunnan ja sen asujaimiston etujen 

mukaisella tavalla.
107

 Samana vuonna hän sai vihdoin myös ylemmän oikeustieteen tutkinnon 

suoritetuksi. 

 

Olavi Kajalan kunnallisura Tampereella läheni kuitenkin loppuaan. Maaliskuussa 1942 Lahden 

kaupunki oli julistanut auki kaupunginjohtajan viran. Olavi Kajala oli hakenut virkaa, olihan hänellä 

nyt kaksi tutkintoa ja vuosien työkokemus takanaan. Lahden juuri jättänyt kaupunginjohtaja Uuno 

Takki oli Kajalan tapaan sosiaalidemokraatti. Olavi Kajala sai kuin saikin Lahden kaupunginjohtajan 

viran, ja anoi eroa tilientarkkaajan virastaan kirjelmällään 25.4.1942. Ero myönnettiin 1.7.1942 alkaen, 

ja Kajalan entistä virkaa hoidettiin tilapäisvoimin, kunnes tulisi sopiva ajankohta viran auki 

julistamiseksi. Valtuuston mukaan koko kaupungin revisionilaitos uhkasi jäädä hoitamatta, kun 

tilapäistä pätevää viranhoitajaa oli sotaoloissa vaikea saada. Apulaistilientarkkaaja Tauno Heikkilä oli 

sotapalveluksessa ja tilientarkkaajan virka oli ollut erittäin vähäisellä hoidolla Kajalan eduskunnassa 

olon vuoksi. Eräiden järjestelyiden jälkeen tuli opettaja A. Järvenpää hoitamaan tilientarkkaajan virkaa 

vuoden 1942 loppuun asti. Virka asetettiin haettavaksi vuoden 1943 alusta, ja siihen valittiin kaupungin 

II taksoitussihteeri Kalevi Anjala.
108
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Pian Olavi Kajalan Lahteen siirtymisen jälkeen Tampereen johdossa tapahtui äkillisiä muutoksia. 

Kaikki kolme kaupunginjohtajan virkaa tulivat avoimiksi sodan aikana. Sosiaaliseksi 

kaupunginjohtajaksi Kajalan nenän edestä valittu Rainio kuoli vuonna 1942, ja samana vuonna jäi 

eläkkeelle teknillinen apulaiskaupunginjohtaja Niinikoski. Kaupunginjohtaja Nordlund kuoli 

seuraavana vuonna vain 54-vuotiaana. 
109

 Olavi Kajala harmitteli jälkeenpäin, että olisi halunnut hakea 

mieluummin Tampereen kaupunginjohtajaksi. Sosiaalidemokraattien hallitsema kaupunki oli Lahtea 

isompi ja hän oli jo valmiiksi perehtynyt sen asioihin. 
110

 Toisaalta, Tampereen lisäksi myös Turun 

kaupunginjohtajan paikka oli tullut haettavaksi, kun Arvi Hällfors (Turkuun siirtynyt Lahden 

ensimmäinen kaupunginjohtaja) kuoli maaliskuussa 1942.
111

  

 

Virka- ja opetustyönsä ohella Olavi Kajala ahkeroi kunnallishallinnollisissa luottamustoimissa. Hän oli 

varajäsenenä, jäsenenä tai varapuheenjohtajana Kauppaoppilaitoksen johtokunnassa, 

keskusvaalilautakunnassa ja keskuslautakunnassa 1930-luvulla.
112

 Yksi Olavi Kajalan 

luottamustoimista oli jäsenyys sosiaalilautakunnassa vuosina 1933‒1935. Lautakunnassa valmisteltiin 

ja käsiteltiin vähävaraisten kuntalaisten aseman parantamista tarkoittavia yhteiskunnallisia kysymyksiä, 

toimittiin raittiuden edistämiseksi sekä huolehdittiin maksuttoman oikeusavun antamisesta kaupungin 

vähävaraisille asukkaille ja yleisesti sosiaalisen valvontatyön järjestämisestä ja hoidosta.
113

  

 

Olavi Kajala oli itse kahden raittiusseuran jäsen ja otti osaa raittiustyöhön.
114

 Suomessa oli ollut 

kieltolaki voimassa vuoteen 1932, ja 1930-luvun alussa vietettiin vuosittain raittiusviikkoa. 

Tamperelaiset raittiusjärjestöt järjestivät sosiaalilautakunnan aloitteesta ja avustuksella erilaisia 

valistustilaisuuksia raittiusasian edistämiseksi ns. raittiusviikolla, yleensä loka-marraskuun vaihteessa. 
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Raittiusviikon tilaisuuksia järjestettiin ainakin vuosina 1933‒1935, kun Kajala oli lautakunnan 

jäsenenä.
115

  

 

Olavi Kajala toimi Tampereen kaupungin Rakennusosakeyhtiön isännöitsijänä 1.6.1933 alkaen ja oli 

jäsenenä Pirkkalan kunnan omaisuuden jakoa ja tilitystä valmistelemaan asetetussa toimikunnassa.
116

 

Tampere laajeni alueliitoksella, kun Pohjois-Pirkkalan kunnan maita liitettiin kaupunkiin 1937. Tämä 

oli Kajalan ensimmäinen kokemus alueliitosten vaikutuksesta emäkaupunkiin. Vuoden 1936 lopussa 

vuorossa olivat kunnallisvaalit, joihin Kajala asettui ehdokkaaksi ja hänet valittiin 

kaupunginvaltuutetuksi I listalta kolmivuotiskaudeksi 1937‒1939. Vuoden 1937 Kajala istui myös 

vaalilautakunnassa. Hänet valittiin myös tarkastusvaliokuntaan tarkastamaan kaupungin hallintoa ja 

antamaan lausuntoja.
117

 Viimeinen pesti ennen Tampereelta lähtöä oli vuodeksi 1939 valittavassa 

tutkijalautakunnassa.
118

  

 

Kunnallishallinnollisten luottamustoimien lisäksi Olavi Kajala toimi Tampereen Työväenyhdistyksen 

johtokunnassa vuosina 1932‒1943, siis myös vielä Lahteen siirtymisensä jälkeenkin.
119

 Johtokunnan 

valitsemana hän kuului mm. taloustoimikuntaan, kirjasto- ja musiikkitoimikuntaan.
120

 Raittiusmiehenä 

tunnettu Kajala oli myös mukana vaatimassa työväentalon kerhoravintolan lopettamista. Tampereen 

sos.dem. naisyhdistys oli vuoden 1932 lopulla huolestunut työväentalon moraalisesta alennustilasta. 

Naisyhdistys vaati kirjeessä, että kerhoravintola oli lakkautettava samoin kuin anniskelu isossa 

ravintolassa. Kajalan ohella muitakin johtokunnan jäseniä, kuten Kr. Anjala ja Tyko Varto, yhtyi 

kirjeen vaatimukseen kerhoravintolan lopettamisesta. Johtokunta sai tämän vaivoin estetyksi äänin 

7‒6.
121

 Työväenyhdistyksessä toimimisen lisäksi Olavi Kajala oli Tampereen sosialidemokraattisen 

kunnallisjärjestön puheenjohtaja 1940‒1942.
122
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Edellisten lisäksi Olavi Kajala oli Tampereen Työväenteatterin johtokunnan varapuheenjohtaja vuosina 

1932‒1942, samoin kuin Työväen näyttämöiden liiton hallituksen jäsen vuosina 1933‒1936. 

Teatteriharrastajana hän oli TTT:stä huolissaan ollessaan kansanedustajana ensimmäistä kauttaan.  

Vuonna 1941 Kajala esitti, että Työväen Teatterin valtionavustuksen saanti saattoi vaikeutua, koska 

työväenyhdistys, jonka alaisena teatteri toimi, oli poliittinen järjestö. Työväenyhdistyksen johtokunta 

katsoi Työväen Teatterin päässeen jo niin vankalle pohjalle, että teatteri tulisi toimeen ilman 

työväenyhdistyksen välitöntä tukea. Niinpä työväenyhdistyksen vuosikokous maaliskuussa 1941 antoi 

hyväksymisensä Tampereen Työväen Teatteri Oy:n perustamiselle. Yhtiön osake-enemmistön omisti 

työväenyhdistys ja uuden yhtiön asioista huolehtivat yhtiökokous ja sen asettama johtokunta. Teatteri 

toivoi ”hartaasti, että yhdistys edelleenkin tuntisi Työväen Teatterin omakseen”.
123

 

 

2.4 Eduskuntaan ensimmäisellä yrittämällä - sodan kynnyksellä 

Kesällä 1939 järjestettiin eduskuntavaalit. Ennen vaalien alkamista oli perustettava sekä kunnallinen 

että Hämeen pohjoisen vaalipiirin keskuslautakunta ja myös omat vaalilautakunnat kutakin 

äänestysaluetta varten. Jo talvella kaupunginhallitus ehdotti tilientarkkaajaansa Olavi Kajalaa 

varajäseneksi vaalipiirin keskuslautakuntaan, ja kesäkuussa kunnalliseen keskuslautakuntaan. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajalan molemmat jäsenyydet. Olavi Kajala asettui myös itse ehdolle 

vaaleissa, ja hänet valittiin eduskuntaan Suomen Sosialidemokraattisen puoleen listalta. 
124

  

 

Kesän 1939 vaaleissa puolueen tavoitteena oli rauha, maan pitäminen sodan ulkopuolella, 

puolueettomuus ja pohjoismainen suuntaus. SDP oli vaalivoittaja Tampereella, sillä se sai kahdeksan 

edustajapaikkaa lähes 70 % osuudella äänistä. Puolueen äänimäärä nousi yli 6 000 vuodesta 1936; itse 

asiassa kaikkien puolueiden äänimäärät kasvoivat, ja osan suuresta noususta selittänee alueliitos 

Pirkkalan kanssa. 
125
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Uusi eduskuntakausi alkoi dramaattisesti sodan uhan alla. Lopulta tuore eduskunta joutui jättämään 

Eduskuntatalon, kun se sodan sytyttyä 30.11.1939 joutui ilmahyökkäyksen kohteeksi. Vallilan 

työväentalossa pidettiin kaksi täysistuntoa, mutta salaisessa neuvottelussa päätettiin siirtää eduskunta 

kokoontumaan Kauhajoelle. Se oli tarpeeksi kaukana itärajasta eikä siellä ollut vihollista kiinnostavia 

pommituskohteita, kuten tehtaita, satamaa tai lentokenttää. Eduskunnan väistyminen nostatti 

tyytymättömyyttä ja turhautumista myös sosialidemokraateissa. Ryhmä otti osaa eduskunnan sotaa 

koskevan julkilausuman muotoiluun siltä osalta, missä painokkaasti todettiin taistelun olevan taistelua 

kansanvaltaisen järjestelmän puolesta. Työväenliikkeen kannattajat oli saatava tukemaan 

sotaponnistuksia. Edustaja Kajala oli arvostellut Mannerheimin antamaa päiväkäskyä, jossa todettiin 

alkavan sodan olevan vuoden 1918 jatkoa. Kajala ja muut sosialidemokraatit halusivat torjua tämän.
126

 

Ensimmäinen istunto Kauhajoella pidettiin 5.12.1939, ja Olavi Kajala piti puheenvuoron 

lakivaliokunnan mietinnöstä ainakin 19.12.1939. Eduskunta piti Kauhajoella kaikkiaan 34 istuntoa, 

joista viimeinen oli helmikuussa 1940. Viikon kuluttua siitä pidettiin täysistunto jälleen 

Eduskuntatalossa. 
127

 

 

Vaikka Olavi Kajala oli ensimmäistä kauttaan eduskunnassa, hänet valittiin heti istuntokauden alussa 

jäseneksi laki- ja talousvaliokuntaan. Hänet valittiin myös varamieheksi valtiontilintarkastajalle 

vuodeksi 1940. Laki- ja talousvaliokunnassa Kajala pääsi osalliseksi mm. kunnallislakiasioiden 

käsittelyyn. Ensimmäisessä puheenvuorossaan marraskuussa 1939, vain viikko ennen sodan syttymistä, 

Kajala esitteli valiokunnan mietintöä kunnallislakien verovähennyksistä. Joulukuussa Kauhajoella 

Kajala esitteli toista valiokunnan mietintöä, joka käsitteli lakia rikosasiain käsittelystä sodan aikana.
128

 

Hänet valittiin laki- ja talousvaliokuntaan myös uudella istuntokaudella helmikuussa 1940. Tällä 

istuntokaudella Kajala esitti mielipiteitään lempiaiheestaan verotuksesta sekä myös kohtuuttomien 

vuokrien ehkäisemisestä ja menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Kajala käytti mielellään 

asiantuntijalausuntoja puheissaan, kuten erään melko suuren kaupungin oikeuspormestaria 

tulkitsemaan erästä lainkohtaa, jota Kajala itse ei mielestään ollut pätevä arvioimaan.
129

 Välirauhan 

aikana sosialidemokraattien eduskuntaryhmässä erimielisyyttä aiheutti ns. hetekavero, joka tarkoitti 
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veron kantamista yli 3000 markan menevästä irtaimistosta. Etenkin edustaja Kajala piti veroa kotiin 

tunkeutumisena ja suuria perheitä rasittavana, kun taas monet muut katsoivat irtaimistossa olevan 

paljon rahaa kiinni.
130

 

 

Sodan jatkuessa Olavi Kajala kertoi eduskuntaryhmässä terveiset Tampereen kunnallisjärjestön piiristä, 

jossa Mannerheimin päiväkäskyyn oli suhtauduttu kielteisesti. Myös mielialatiedottajat kertoivat, että 

puolueen jäsenet ja äänestäjät kokivat päiväkäskyn ”vieraaksi” tai ”vastenmieliseksi” siitä huolimatta, 

että sodan syttyessä oli jo tullut tietoja muuttuneesta ja suopeastakin suhtautumisesta 

sotaponnistuksiin.
131

 Syksyllä SDP otti virallisesti kantaa talouden suuntakysymyksiin asettamalla 

21.10.1940 talousohjelmakomitean, jonka tavoitteena oli puolueen ohjelma vallitsevaa poikkeuksellista 

tilannetta varten. Ajankohdan poikkeuksellisuus koettiin niin voimakkaana, että sen katsottiin 

vaikuttavan puolueen linjaan myös ideologisella tasolla. Komitean kokoonpano oli arvovaltainen, 

jäsenenä oli mm. Väinö Tanner. Puolueen nuoria asiantuntijoita edustivat Olavi Kajala ja Väinö 

Liukkonen. 
132

  

 

Vuosina 1941‒1942 kansanedustaja Kajala valittiin jälleen varatilintarkastajaksi. Lisäksi hänet valittiin 

uudestaan jäseneksi laki- ja talousvaliokuntaan sekä uutena pankkivaliokuntaan.
133

 Olavi Kajala luopui 

edustajan- ja valiokuntapaikastaan tultuaan valituksi Lahden kaupunginjohtajaksi 1942. Hänen tilalleen 

astui Kansan Lehden toimittaja Toivo Mansner, joka oli myös Tampereen teknillisen lautakunnan 

sihteeri. Myöhemmin Mansner oli Lauritsalan kauppalanjohtajana. Sodan kynnyksellä valittua 

eduskuntaa on kutsuttu jälkeenpäin ns. pitkäksi parlamentiksi, sillä jatkosodan aikana uusia 

eduskuntavaaleja ei voitu pitää. Seuraavan kerran vaalit pidettiin vasta vuonna 1945. 
134
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3. Suomen nuorin kaupunki saa uuden johtajan 

3.1 Kajalan valinta kaupunginjohtajaksi  

Kun Lahden kaupunginjohtajana vuodesta 1938 toiminut Uuno Takki jätti eroilmoituksensa talvella 

1942, alkoi kaupunginvaltuustolla uuden kaupunginjohtajan haku. Lahden kaupunginjohtajan toimi 

julistettiin haettavaksi kunnallisella ilmoitustaululla sekä ilmoituksella Etelä-Suomen Sanomissa, 

Lahti-lehdessä, Suomen Sosialidemokraatissa, Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa 10.3. sekä 

kolmessa viime mainitussa sanomalehdessä toistamiseen 22.3. Hakijoita pyydettiin ilmoittamaan, 

koska toimen voi ottaa vastaan.  Pätevyysvaatimuksina oli yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa 

suoritettu loppututkinto tai yleistä tointa haettaessa osoitettu hallinnollinen kyky ja hyvä perehtyminen 

kunnallishallintoon. Kaupunginjohtajan vuosipalkka olisi 108 000 markkaa lisättynä 12 000 markan 

vuotuisella palkkiolla.
135

 Lahdessa noudatettiin Kaupunkiliiton laatimaa mallisääntöä 

kaupunginjohtajan valitsemisessa. Sen mukaan kaupunginjohtajalta edellytettiin vaihtoehtoisesti 

akateemista loppututkintoa tai mainittua kykyä ja perehtyneisyyttä.   

 

Hakemukset osoitettiin kaupunginhallitukselle, joka hakuajan kuluttua lähetti ne vaalia varten 

valtuustolle. Hakuun olisi voitu ottaa mukaan myös kutsumalla toimeen suostuvia henkilöitä, mutta tätä 

menettelyä ei käytetty. Vaalin voittaisi se hakija, joka saisi enemmän kuin puolet annetuista äänistä. 

Jollei kukaan ensimmäisessä äänestyksessä saisi ehdotonta ääntenenemmistöä, uusi äänestys 

toimitettaisiin kahden ensimmäisessä äänestyksessä enimmän ääniä saaneen välillä, ja valituksi 

katsottaisiin se, joka toisessa äänestyksessä saisi enimmät äänet.
136

  

 

Lahden kaupunginjohtajaksi haki lähes 40 henkilöä. Kolmasosa hakijoista oli helsinkiläisiä, mutta 

hakemuksia tuli ympäri Suomea Torniota ja Rovaniemeä myöten. Monilla hakijoista oli 

oikeustieteellinen koulutus.
137

 Kaupunginhallitus asetti ensimmäiselle sijalle Tampereen kaupungin 

tilientarkkailijan, kansanedustaja, hovioikeuden auskultantti Olavi Ilmari Kajalan, toiselle sijalle Kemin 

kaupunginjohtajan, varatuomari, lakitieteen kandidaatti Olli Nylanderin ja kolmannelle sijalle Kemin 

Osuuskaupan toimitusjohtajan Jaakko Artturi Rannan. Kaupunginvaltuuston enemmistö päätyi Olavi 
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Kajalan valintaan kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.
138

 Kaupunginjohtajana Kajala meni 

edeltäjänsä Uuno Takin sijaan edustamaan kaupunginhallitusta kunnallissairaalan johtokuntaan, 

kauppakoulun ja kauppaopiston johtokuntaan, sähkölautakuntaan, sähkölaitoksen sekä 

kansanhuoltolautakuntaan ja sen polttoainetoimikuntaan.
139

  

 

Olavi Kajalan motiiveista hakea juuri Lahden kaupunginjohtajaksi ei ole tarkkaa tietoa, mutta ainakin 

etuudet ja palkkaus olivat toista luokkaa kuin tilientarkkaajana. Tosin määrätietoinen Kajala 

todennäköisesti halusi ennen kaikkea edetä urallaan, ja 1940-luvulla kaupunginjohtajilla oli vielä 

vaikutusvaltaa. Kuten lehti-ilmoituksesta kävi ilmi, uudelle kaupunginjohtajalle maksettaisiin 

vuosipalkkaa 108 000 mk ja henkilökohtaista palkanlisää 12 000 mk, yhteensä siis 120 000 mk. 

Kaupungin palkkaussääntöön oli perustettu uutta kaupunginjohtajaa varten uusi palkkausluokka 

108 000 mk:n vuotuisella peruspalkalla, entisen 90 000 mk:n sijaan. Lisäpalkkion kanssa palkka oli 

samansuuruinen kuin aikaisemminkin, 120 000 mk, joten kyse oli palkansaajan kannalta melko 

nimellisestä muutoksesta.
140

 

 

Alkuvuodesta 1943 käsittelyyn otettiin kaupunginhallituksen esitys kaupunginjohtajan 

edustusmäärärahasta. Esimerkiksi Helsingissä kaupunginjohtaja oli jo kauan saanut kaupungilta palkan 

lisäksi edustusmäärärahan ilman tilintekovelvollisuutta. Kuopiossa ja Kotkassa, joissa kummassakin 

kaupunginjohtajan peruspalkka oli 120 000 mk vuodessa, kaupunginjohtaja sai palkan lisäksi 24 000 

mk vuodessa edustamiseen, Kuopiossa henkilökohtaisen korvauksen nimisenä ja Kotkassa 

henkilökohtaisen palkanlisän nimisenä maksuna. Nyt myös Lahden kaupunginhallitus katsoi 

kaupunginjohtajan tarvitsevan varoja kaupunkinsa edustamiseen. Valtuuston myönnytyksellä 

edustusmäärärahaksi määrättiin 1 500 mk kuukaudessa ilman tilintekovelvollisuutta.
141

 Samalla 

kaupunginjohtaja sai oikeuden tehdä kaupungin kustannuksella opintomatkoja muihin kaupunkeihin.
142

  

 

Kaupunginjohtajalla oli myös asuntoetu virka-asunnon muodossa. Vuonna 1950 valmistui 

Aleksanterinkadun ja Kauppakadun kulmaan suuri kuusikerroksinen asuintalo, kaupunginjohtajan 
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mukaan nimetty As Oy Olavinlinna, joka oli tarkoitettu kaupungin virkamiesten vuokrataloksi. 

Kaupunginjohtajan asunto oli kaksikerroksinen kulmahuoneisto ylimmässä kerroksessa.
143

 Myös 

teknisen toimen apulaiskaupunginjohtaja Reino Vornanen sai talosta edustusasunnon. Rakennuksen 

suunnitteli lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen, joka kiinnitti erityistä huomiota moniin yksityiskohtiin: 

omaperäisiä detaljeja olivat mm. porrashuoneiden lattiakuviot, asuntojen takat sekä kaunismuotoiset 

tammiset ulko-ovet kädensijoineen. Ojonen huomioi myös kaupunginjohtajien asunnot. Esimerkiksi 

Olavi Kajalan huoneisto sisälsi sekä yksityiset että edustustilat.
144

  

 

Olavi Kajalan ensimmäisiä vuosia kaupunginjohtajana luonnehti Lahden kunnallishallinnon ja etenkin 

kaupunginvaltuuston toiminnan yksimielisyys, mahdollisesti sota-ajan ja siitä toipumisen seurauksena. 

Esimerkiksi talousarviot laadittiin täysin yksimielisesti kaupunginhallituksen valmistelemassa 

muodossa. Myöhemmin kunnallishallinnon hengessä oli toivomisen varaan, mutta terve keskustelu ja 

sopiva erimielisyys olivat Kajalan mielestä vain hyvää demokratiaa. 
145

 

 

3.2 Toimeen sota-aikana 

Olavi Kajalan nimitys Lahden kaupunginjohtajan toimeen osui jatkosodan aikaan. Miehet olivat 

sodassa, mutta arjen oli jatkuttava. Etenkin metalliteollisuus valmisti tuotteita ennen kaikkea armeijan 

käyttöön. Raaka-aineista oli pulaa, mikä näkyi säännöstelynä. Esimerkiksi rakentamista jouduttiin 

paikoin rajoittamaan. Lahdessa sota näkyi myös runsaan karjalaisen siirtoväen asettumisena 

kaupunkiin. 

 

Yksi vastavalitun kaupunginjohtajan ensimmäisiä kuntalaisille näkyviä tekoja oli tervehdys lahtelaisille 

rintamamiehille syksyllä 1942. Kirjoitus julkaistiin Suomen Sosialidemokraatissa 7.10.1942. Kajala 

kirjoitti, että vapauden hinta oli ollut kallis. Kansalaiset olivat joutuneet osallistumaan maksamiseen 

kovin eri tavoin, ja sodan uhrit ovat jakaantuneet epätasaisesti.  
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Yhden osana on ollut sankarikuolema, toisen terveyden menetys, kolmas on saanut kestää 

muuten sodan kokemukset, mutta on niitäkin, jotka ovat sodasta hyötyneet. Ensimmäinen tämän 

hetken ja huomisenkin velvollisuuksistamme on huolenpito sodan aiheuttamien menetysten 

tasaamisesta. Meidän vallassamme ei ole ollut sen estäminen että moni lapsi on menettänyt 

isänsä, vaimo miehensä ja äiti poikansa, mutta sen me voimme estää, että näiden heidän 

rakkaimpain omaistensa menetys ei merkitse kodin turva menetystä, ei mieron tietä eikä 

puutetta. Ja se on estettävä! Sitä vaatii jokainen sosiaalinen oikeudenmukaisuus, alkeellisinkin 

kunniantunto. Sitä vaatii kansamme tulevaisuuskin, sillä ellei tulevaisuuden Suomen yhtenä 

kulmakivenä ole yhteiskunnallinen vanhurskaus, on isänmaamme perustuksissa vaarallinen 

rakennusvirhe.
146

 

 

Jo Talvisodan aikana Karjalasta ja Viipurista oli evakuoitu runsaasti kotinsa menettänyttä väkeä 

Lahteen. Lopulta Hämeen läänin liki 76 000 karjalaisevakosta noin 8 000
147

 oli sijoittunut Lahden 

kaupunkiin ja sen ympäristöön. Yli puolet oli Viipurista kotoisin, joten kaupunkilaissiirtoväki koki 

Lahden ilmeisen mielekkääksi asuinalueeksi. Kaupungeilla oli monia yhtäläisyyksiä, kuten 

alueliitokset ja kaupunkisuunnittelussa jaettu asiantuntemus jo 1920-luvulta lähtien. Lisäksi Viipurissa 

ja Lahdessa oli monille keskeisille paikoille rakennettu tunnettujen suomalaisarkkitehtien 

suunnittelemia rakennusmonumentteja. Myös hyvät rautatieyhteydet houkuttelivat monia. 

Kaupunginjohtaja Kajalan edeltäjästä Uuno Takista kerrotaan anekdoottina, että hänellä oli tapana 

mennä siirtoväen junia vastaan, kulkea vaunuissa tervehtimässä ihmisiä ja lupaamassa heille 

asuintontteja ja edullista lainaa kaupungilta. Lahti oli varteenotettava mahdollisuus mm. hyvien 

kulkuyhteyksiensä takia. Kaupunkilaissiirtoväestä useimmat eivät olleet maansaantiin oikeutettuja, 

mutta kaupunkiin tuli runsaasti myös maataloutta harjoittaneita karjalaisia, jotka jättivät 

maansaantihakemuksia Lahden kaupungille.
148
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Sota-ajan tehtäviin kuului myös vierailu rintamalla oman kaupungin poikia tervehtimässä. 

Kaupunginjohtaja Kajala teki rintamavierailun yksiköihin 2771‒77. Lahjoiksi ostettiin 

varamäärärahoilla työkaluja, kirjoja ja pari radiota.
149

 Lahden Aseveljet ry:n taholta oli pyydetty 

kaupunkia järjestämään sotapalveluksesta vapautuvien vastaanottojuhlallisuudet. Kaupunginhallituksen 

asettama kotiuttamistoimikunta valmisteli juhlaa sekä muita kotiuttamisesta aiheutuvia toimenpiteitä. 

Toimikunnan puheenjohtajaksi oli valittu kaupunginjohtaja.
150

   

 

Olavi Kajala oli toiminut aktiivisesti työväenyhdistyksessä Tampereella, joten hän osallistui myös 

Lahden työväenyhdistyksen toimintaan. Sotavuosina kokouksissa keskityttiin luonnollisesti lähinnä 

sota-asioiden puimiseen. Järjestöissä keskusteltiin paljon epävirallisesti, mutta pian sotatapahtumia ja 

niihin liittyviä asioita alkoi tulla kokousten asialistoille. Vuoden 1943 keväällä, jolloin puoluetasolla ja 

valtakunnallisestikin alkoi ilmetä kriittistä suhtautumista sotaan ja sen päämääriin, myös Lahdessa 

herättiin. Huhtikuussa 1943 Kajala piti työväenyhdistyksen yleisessä kokouksessa esitelmän sodan 

seurauksista. Se otettiin kiinnostuneena vastaan ja toivottiin, että samantapaisia tilaisuuksia 

järjestettäisiin vastaisuudessakin.
151

 Lahti sai järjestettäväkseen piirikokouksen maaliskuussa 1944, 

aiheenaan sotatilanne. Kajala yhtyi toveri Keton puheenvuoroon, jonka mukaan SDP suhtautui liian 

ahdasmielisesti yleiseen keskusteluun sodasta. Kajalan mielestä rauhanneuvottelujen kariutuminen oli 

ollut valitettavaa. Hänen mukaansa enemmistö kansasta valitti rauhanneuvottelujen katkeamista.
152

 

 

Olavi Kajalan oma perhe oli jonkin aikaa sotaa paossa Ruotsissa. Vaimo Greta ja lapset asuivat tosin 

eri perheissä vaimon omasta toivomuksesta. Olavi Kajalan lesken Helny Kajala muistaman mukaan 

Greta osallistui myös Pelastakaa lapset ry:n toimintaan. Rouva Kajalan tehtävänä oli jakaa 

lahjoituksina saatuja kankaita niitä tarvitseville. Kankaat jäivät kuitenkin jakamatta, sillä ne löytyivät 

varastosta Gretan kuoleman jälkeen.
153
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4. Paluu rauhaan: jälleenrakennuksen aika Lahdessa 

4.1 Asutuskysymys 

Myös Lahdessa toisen maailmansodanjälkeinen muuttoliike maalta kaupunkiin aiheutti ristiriitaa 

kaupunkien asukasluvun ja rakentamismahdollisuuksien välille. Maalaisoloista muuttaneet uudet 

asukkaat eivät kaivanneet tasoitettuja katuja tai vesi- ja viemärijohtoja. He viihtyivät huonostikin 

rakennetuissa ja monesti terveydellisesti ala-arvoisissa esikaupunkiasunnoissaan. Tavoitteena oli vain 

halvalla asuminen ja kaupungeissa töissä käyminen. Tätä tilannetta monet keinottelijat osasivat käyttää 

hyväkseen. He hankkivat kaupungin rajan takaa maa-alueita, jakoivat ne asuntotontteihin ja 

vuokrasivat ne sitten vähävaraisille rakentajille. Keinotteluvoittoa lisäsi vielä se, että kaupungin oli 

usein lunastettava koko alue korkealla hinnalla.
154

 

 

Ylimääräistä asukastulvaa saatettiin majoittaa tilapäisesti kouluihin, saunakamareihin tai jopa telttoihin. 

Tilapäismajoitus muuttui joidenkin kohdalla valitettavan pitkäksi asuntopulan takia. Tulokkaille löytyi 

kuitenkin töitä pommitusten aiheuttamien tuhojen korjaustöistä ja uudisrakentamisesta. Lahdessa 

jälleenrakentaminen aloitettiinkin vikkelästi, ja se kiinnosti mediaa jopa ulkomaita myöden. Lehtimiehet 

kuvasivat jälleenrakentamisen tapahtuvan ”amerikkalaisella vauhdilla”. Vuoden 1945 maanhankintalaissa 

painotettiin maaseudulle asuttamista.
155

 Kaupunginjohtaja Kajala toivoi maaseudun olojen paranevan ja 

näin estävän maaltapaon, sillä asutusviranomaiset olivat hänen mukaansa ryhtyneet tulkitsemaan 

maanhankintalakia niin, että kun asutustarkoituksiin soveltuvaa maata ei ollut maaseudulta saatavissa, sitä 

ryhdyttiin ottamaan kaupungeista ja kauppaloista. Tämä oli paitsi jyrkässä ristiriidassa maaltapaon 

vastustamispyrkimysten kanssa, siitä aiheutui suurta vahinkoa niille siirtoväkeen kuuluville ja muille 

maansaantiin oikeutetuille, jotka eivät olleet varsinaista maanviljelijäväestöä.
156

 

 

1940-luvulta lähtien teollistuminen edellytti entistä enemmän uusien tehdastonttien kaavoittamista ja 

tuotantolaitosten kasvava työväestö tarvitsi rakennustontteja asuintaloille. Uudet, teollistumisen 

mukana nousseet vaatimukset tulivat ajankohtaisiksi samalla hetkellä, jolloin oli pidettävä huolta 

siirtoväen ja muiden maansaantiin oikeutettujen asuttamisesta. Maanhankintalaki teki kaikista kunnista 
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ns. ensisijaisia maanluovuttajia. Kaupungit ja kauppalat joutuivat vaaraan menettää pääosan niistä 

alueista, joita ne itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosikymmeninä olivat hankkineet. 

Maanluovutukselta turvassa olivat vain alueet, joita varten oli vahvistettu asemakaavamääräykset.
157

 

Maanhankintalakia käsiteltiin varsinaisilla kaupunkipäivillä vuonna 1946. Kokouksen esitys sai aikaan 

täydennyksen lakiin, jonka mukaan kunnille myönnettiin oikeus saada asemakaavalain mukaista 

korvausta maanhankintalain perusteella luovutetusta katumaasta sekä kadun ja viemärijohtojen 

rakentamisesta.
158

 

 

Lahdessa kaupungin nopea laajeneminen tarkoitti myös pikaista asemakaavoitusta uusille alueille, sillä 

kaupunki pelkäsi suunnittelemattomien ja ”agraaristen” asuinalueiden syntymistä.
159

 Kaupunginjohtaja 

Kajalan mielestä laajentuminen ja kaupungin kasvu uhkasivat riistäytyä käsistä.
160

 Asutusviranomaisten ja 

maansaajien mielestä tonttien luovutus kesti liian pitkään, jopa tahallisesti venyttäen. Maanhankintalain 

toimeenpano oli Lahdessa hidasta mm. kunnallisteknisten ongelmien vuoksi. Lopulta asutusviranomaiset 

pakkolunastivat vuonna 1947 kaupungilta alueita asutustilojen ja asuntotonttien maapohjaksi. Näin syntyi 

vuoteen 1950 mennessä useita uusia asuinalueita, kuten Kerinkallio ja Laune, Alijuhakkala ja Joutjärvi 

(nyk. Möysä) sekä suurin Sikosuon (nyk. Kiveriö) omakotialue. Alueille nousi satoja pientaloja, jotka 

persoonallisine taloineen loivat leiman jälleenrakennuskaudelle. Toisaalta rakennettiin myös paljon ns. 

tyyppitaloja.
161

 Uusien asutusalueiden myötä Lahdesta tulikin yksi maan pientalovaltaisimmista 

kaupungeista, lähinnä maanhankintalain takia. Tätä vahvisti vielä vuoden 1956 alueliitos, jossa Lahteen 

liitettiin lisää maanhankintalain synnyttämiä taajamia. Maanhankintalailla oli suuri vaikutus Lahden 

kaupunkikuvaan.
162

 

 

Asuntopulasta koitui kuitenkin äärimmäistä ahdinkoa köyhemmille perheille. Kaupunginjohtaja Kajala 

kertoi esimerkin puhuessaan eduskunnassa asuntopulan aiheuttamista ongelmista. 

Huoneenvuokralautakunnan kortistosta otetusta esimerkistä huoneiston saantiin oikeutetun perheen 

kortin takana oli seuraavanlainen lastenhuollontarkastajan todistus: ”Koska lapsi Keijo R., syntynyt 

18.5.47, sairastaa riisitautia, saatuaan sen osaksi huonon asunnon takia, pyydän lapsen tulevaisuuden 
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takia arvoisan huoneenvuokralautakuntaan järjestämään perheelle sellaisen asunnon, jossa lapsella on 

mahdollisuus saada riittävästi ilmaa ja aurinkoa. Nykyinen asunto on siinä ja siinä kaupungin osassa 

työmies R:n nimissä ja käsittää yhden ainoan pienen huoneen, jossa asuu neljä henkeä. Huone on niin 

kylmä, että talvella huoneessa jäätyvät maito ja vesi. Sitä paitsi lapsella ei asunnon ahtauden vuoksi ole 

madollisuuksia liikkumiseen. Lisäksi Keijon veli, 4-vuotias Helge on tulossa kotiin L:stä, jossa on 

kasvattilapsena.” Asuntona oli hellahuone, jonka pinta-ala oli 7 m
2
.
163

  

 

Tavallisten asukkaiden ja siirtoväen lisäksi kaupungin omat rintamamiehet oli asutettava sopiviin 

asuntoihin. Tästä koitui ongelmia Lahden johdolle asunto- ja tonttipolitiikassa. Aikaisemmin kaupunki 

luovutti tontteja vain vuokralle, mutta nyt maanhankintalaki velvoitti luovuttamaan tontteja 

omistusoikeudella asutettaville. Uudet kaupunginosat kerrostaloineen näyttivät jäävän suunnitteluasteelle. 

Lahden kaupungin nuiva suhtautuminen pientalorakentamiseen johtui sen näkemyksestä Lahdesta 

urbaanina kaupunkina.
164

 Rakennustarvikepulan takia kerrostaloja ei voitu pahemmin rakentaa, mutta 

maanhankintalain painottuminen omakotirakentamiseen oli pettymys erityisesti kaupunginjohtaja Olavi 

Kajalalle ja kaupungingeodeetti Lauri Kautolle, joiden visio Lahdesta oli moderni ja kasvava uusine 

kerrostaloalueineen. Yleinen huoli oli maan riittävyys, sillä kerrostalorakentaminen olisi ollut 

edullisempaa vähäisemmän maapinta-alan vuoksi kuin pienrakentaminen.
165

 Kaupunki otti kuitenkin 

runsaasti lainaa valtiolta ja muilta tahoilta välitettäväksi omakotirakentajille.
166

 Kajala toivoi 

rakennustarvikkeiden liikevaihtoverotuksen lakkauttamista, mikä vaikuttaisi suotuisasti rakentamisen 

elvyttämiseen. Sen sijaan Kajala ehdotti liikevaihtoverotuksen kiristämistä ylellisyystarvikkeiden 

osalta.
167

  

 

4.2 Rakentaminen, teollisuus ja yrittäminen 

Lahden kaupungin oma asuntotuotanto oli pientä aina 1960-luvulle asti. Heti sodan jälkeen 1945 

rakennettiin 45 puista omakotitaloa, mutta seuraavina vuosina rakennuksia (kerrostaloja) tuotettiin vain 

1‒7 vuosittain. 1950-luvulla keskityttiin virka- ja vuokra-asuntojen rakentamiseen kaupungin 
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palveluksissa oleville. Myös suurperheille ja vähävaraisille rakennutettiin asuntoja puolikunnallisesti. 

Kunnallinen asuntotuotanto oli kuitenkin Lahdessa keskimääräistä vähäisempää kuin muualla maassa ja 

kokonaistuotannon kannalta lähes merkityksetöntä.
168

 Asuntojen rakentaminen oli silti kaupunginjohtaja 

Kajalalle erittäin tärkeää, ja hän toivoi Suomen pääsevän samalle tasolle kuin muut pohjoismaat, joissa 

ymmärrettiin kunnollisen asunnon merkitys. Kajalan mukaan ”asuntoon, johon ei tule aurinkoa, tulee 

lääkäri” ja että ”kunnollinen asuntoreformi on tehokkaampi keino rikollisuutta vastaan kuin tusina uusia 

rikoslain pykäliä”.
169

 Hän teki eduskunnassa jopa lakialoitteen rakennustoiminnan tutkimustyön 

aloittamiseksi. Olisi selvitettävä, miten rakennustoimintaa voitaisiin pitkällä aikajaksolla kehittää niin, 

että se tyydyttäisi asunnontarvitsijoiden tarpeet ja edistäisi yleistä hyvinvointia. Lisäksi pitäisi selvittää 

mm. alueittain rakentamisen edistäminen, asumistason kohottaminen, asumismenojen alentaminen 

rakennus- ja hoitokustannuksia vähentävillä menetelmillä, asunnonhankintamuotojen saattaminen 

tarkoituksenmukaiseen suhteeseen keskenään, tonttikysymysten selvittäminen ja lapsiperheiden tarpeita 

vastaavien asuntotyyppien osuuden lisääminen kokonaisasuntokannassa.
170

  

 

Asuntotuotantoa lisätäkseen Lahden kaupunki teki rakennusyhteistyötä Asuntokeskuskunta Lahden 

Hakan kanssa. Asuntokeskuskunta Haka i.l. perustettiin vuonna 1941. Perustajina olivat Lahden 

kaupunki, Lahden Osuuskauppa ja edistysmieliset osuustoiminnalliset keskusjärjestöt. Olavi Kajala oli 

itse kaupungin edustajana Hakan hallintoneuvostossa toimien puheenjohtajana 1942‒1956. 

Yhteistoimin kaupunkiin saatiin sotavuosien jälkeen 400 000 kuutiometriä asuintaloja, joka tarkoitti 

noin 1300 perhettä, 4 000-5 000 henkilöä ja etenkin sellaisille asunnontarvitsijoille, joista monellakaan 

ei olisi ollut mahdollisuutta saada kunnon asuntoa muuta kautta. Haka oli pystynyt myös 

osuustoimintaperiaatteiden mukaisesti hillitsemään vuokrakiskontaa. Kaupunginjohtaja Kajala oli 

erittäin tyytyväinen yhteistyöhön. – ”Lahden Hakan toimintaa ajatellessani muistuu mieleeni vanha 

viisaus, että optimistit rakentavat maailmaa ja pessimistit arvostelevat heitä.”
171
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Ensimmäinen ”lähiö” rakennettiin Fellmanin pellolle 1950-luvun alussa. Asuintaloiksi rakennettiin 

mm. Suojalinna, Hollolankatu 3:n virkailijatalo 1949 ja Pellonkulma 1952.  Hakatornit, jotka 

muodostivat tiiviin rakennuskokonaisuuden, valmistuivat vuonna 1956. Fellmaninpuiston rakennustyöt 

aloitettiin vuonna 1953. Sijainti oli kaupungin ydinkeskustan reunalla, ja Fellmanin peltoja oli haviteltu 

rakennettavaksi jo vuosikymmeniä. Fellmanin pellolle syntyneestä pikku-Viipurista tuli 

pienoiskaupunki asuntoineen, liiketiloineen, kulttuurirakennuksineen, koulukeskuksineen, 

urheilutaloineen, sairaaloineen ja kirkkoineen.
172

  

 

Vaikka Olavi Kajala kannatti kerrostalorakentamista, hän oli maltillinen kerrosten lukumäärän suhteen. 

Hakatornit, jotka olivat 9-kerroksisia, olivat Kajalan mielestä liian korkeita. Näin korkeiden talojen 

rakentamista ei pitänyt suosia, koska rappukäytäviin tuli liian paljon liikettä. Myös 

saneeraustoimenpiteet tulisivat eteen paljon nopeammin kuin matalammissa kerrostaloissa. Toisaalta 

Hakatornien suhteen ratkaisu oli silti oikea, sillä Fellmaninpellon pohja oli huonoa, vanhaa 

järvenpohjaa, ja talojen perustus oli pitänyt paaluttaa. Tällöin taloudellisin tapa oli rakentaa ylöspäin. 

Talot oli myös sijoitettu riittävän etäälle toisistaan. Arkkitehti Mauri Karkulahti oli Kajalan mukaan 

onnistunut suunnittelemaan asunnot hyvin – mm. jokaiseen asuntoon tuli paljon aurinkoa – joten 

asuntojen monet edut kompensoivat rakennustavan haitat. Kajalan mukaan parempipohjaisille alueille 

rakennettaessa talot tehtäisiin ”ruotsalaiseen tyyliin”, ts. otettaisiin huomioon asuntopoliittisen 

tutkimuksen tulokset, jotka puhuivat matalamman rakennustavan puolesta. Kajala puolusti matalaa 

rakennustapaa ennen kaikkea perheen äitien kannalta paremmaksi kuin ”pilvenpiirtäjä” -tyyliä.
173

  

 

Lahdessa ruokakuntien koko vaihteli vuosien 1950 ja 1960 välillä vain vähän. 1950-luvulla pienempiä 

ruokakuntia on suhteessa enemmän kuin suuria muihin kaupunkeihin verrattuna. Tämä vaikutti myös 

1950-luvun rakentamiseen: pienasuntojen tuottamisen tarve oli pienempi ja keskisuurten ja suurten 

asuntojen tarve suurempi. Toisaalta huoneiden alivuokraus oli yleistä pienissä ruokakunnissa, ja tämä 

lisäsi pienasuntojen tarvetta. Tuotannollisesti olisi kaivattu etenkin keskimääräistä suurempia 
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asuntoja.
174

 Esimerkiksi Hennalan kasarmialueen lähelle tuli asuinrakennuksia suurperheellisille ja 

Salpausselän rinteille oli rakenteilla ”vapaan nykyaikaisen asemakaavan mukainen” omakotiasutus. 
175

 

 

Varsinainen lähiörakentaminen alkoi vasta 1960-luvulla Mukkulan ja Kiveriö‒Kivimaa‒Joutjärven 

elementtitalojen myötä. Mukkulan rakentamisesta järjestettiin jopa asemakaavakilpailu, jonka 

palkintolautakunnassa Olavi Kajalakin toimi.
176

 Jälleenrakennuksen aikana puisten omakotitalojen 

määrä oli lähes 40 % rakennustoiminnasta eli poikkeuksellisen korkea, kun taas 1960-luvulla 

pientalojen osuus asuntotuotannossa oli enää noin 10 %.
177

 Rakentaminen nopeutui myös sen takia, että 

asuntojen tuottaminen teollistui standardisoituine rakentamismenetelmineen ja -materiaaleineen, 

suurine valmistusyksiköineen ja aluerakentamisineen.
178

 Kaupunki piti tavoitteenaan sitä, että tontit 

pystyttäisiin luovuttamaan valmiina eli siellä olisi viemäri, vesijohdot, sähköjohdot ja lämpöjohdot 

(kaukolämpö) valmiina, samoin asfaltoitu tie.
179

 1960-luvulla Lahteen rakennettiinkin laaja 

kaukolämpöverkosto ja uusi varavoimalaitos. Suuri osa keskustasta lämmitti kaukolämmöllä vuonna 

1965, ja uudet asuntoalueet saatiin hyvin hankkeeseen mukaan. Mukkulan puutarhakaupunkia varten 

oli oma ala-asema.
180

  

 

Vuosina 1955‒1965 Lahteen rakennettiin 53,3 km uusia katuja, 82,8 km viemäreitä ja 70,8 km 

vesijohtoja. Nuorena kaupunkina Lahti pystyi suunnittelemaan kulkuväylänsä lisääntyvää liikennettä 

ajatellen. Nykyaikainen liikennejärjestely alkoi tuloteistä, kuten Helsingintien tuloväylästä. Tulotiet 

avasivat mielenkiintoiset kaupunkinäkymät, ja lahtelaiset olivat ylpeitä Salpausselän rinteitä 

myötäilevistä reiteistään. Tosin tiet olivat vielä osin pinnoittamatta ja ympäristö muokkaamatta. 

Kesäisin teiltä kohoava pöly kiusasi kaupunkilaisia, ja tulotiet, kuten kaupungin kadutkin, haluttiin 
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asfaltoida mahdollisimman pian. Vuonna 1955 valmistui Helsingin ‒ Lahden välinen uusi 

kestopäällysteinen tie. Sisääntulotie oli valmistunut edellisenä vuonna.
181

  

 

Jälleenrakennuskauden jälkeen Lahden kaupunki luopui lähes kokonaan kunnallisesta 

asuntorakentamisesta. Kaupungin oli asuntojen sijaan keskitettävä varansa koulu-, sairaala-, sosiaali- 

ynnä muiden palvelujen luomiseen nopeasti kasvavalle väestölle.
182

 Mm. vanhusten asuntotilannetta 

pyrittiin parantamaan rakentamalla kunnallisia vanhustentaloja. Silti edelleen 1960-luvulla 

kaupunginjohtaja Kajala piti asuntotonttipulaa yhtenä suurimpana kunnallishallinnollisena pulmana. 

Vaikka Lahti oli pyrkinyt hoitamaan maapolitiikkaansa mahdollisimman kaukonäköisesti, Kajalan 

mielestä asiassa oli sitten oltu liian passiivisia. Tosin Kajalan mielestä Suomen lainsäädäntökään ei 

suosinut yhteiskuntasuunnittelua.
183

  

 

Kaikesta toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneesta kehityksestä ja rakentamisesta huolimatta 

kaupunginjohtaja Kajala halusi enemmän. Karjala-lehden haastattelussa syksyllä 1964 hän sanoi 

rakennuskysymyksen olevan vaikea siksi, että Lahti oli kasvanut viime vuosina liian nopeasti. 

Sotavuosien jälkeen kaupungin väkiluku oli kolminkertaistunut, ja oli ollut pakko rakentaa kaksi kertaa 

suurempi kaupunki, kuin se Lahti, jota oli rakennettu monet vuosikymmenet ennen sotia. Lisäksi oli 

korjattava aikaisempia laiminlyöntejä, kuten huonosti rakennettuja katuja. Kajala kertoi, että 

rakennusohjelman laatimisesta huolimatta ennakkoarviot eivät pitäneet paikkaansa. Tarpeet 

ilmaantuivat aivan eri järjestyksessä kuin ennusteet edellyttivät. Lahdella oli lopulta niin paljon 

rakennettavaa, että vain kaikkein välttämättömin pystyttiin rakentamaan.
184

  

 

Pahimpina epäkohtina Kajala piti naistensairaalan tilanahtautta ja muutenkin sairaalatilojen puutetta. 

Keskussairaalan rakentamista pidettiin välttämättömänä, samoin kaupungintalon rakentamista. Nyt 
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kaupungin virastot olivat hajallaan ympäri kaupunkia, mikä vaikeutti kuntalaisten asioimista ja tuli 

myös kalliiksi kaupungille vuokramenoina. Kaupunkilaisten vapaa-ajan viettoa Kajala toivoi 

parantavansa maauimalan saannilla. Kajala luetteli rakentamislistalle myös kouluja ja 

lastensuojelulaitoksia. Kaupunginteatteri ja -kirjasto kaipasivat uusia tiloja. Tietenkin krooninen 

yksityisasuntojen pula vaivasi Kajalaa, sillä kaupungin uudet asukkaat tarvitsivat asuntoja ja entiset 

asukkaat nykyistä parempia.
185

  

 

Siirtoväkeä, yrityksiä ja kulttuurilaitoksia oli muuttanut Lahteen siinä määrin, että kaupungista alettiin 

puhua ”pikku-Viipurina” tai karjalaisena Lahtena. Siirtoväen suhteellisen suuri osuus vaikutti 

konkreettisesti kaupunkiympäristöön ja kaupungin sosiaaliseen elämään. Tosin suuri osa Karjalasta 

Lahteen siirtyneistä yrityksistä oli pieniä perheyrityksiä ja käsityöläisyyttä. Vaikka uusia liikkeitä tuli 

kaupunkiin runsaasti, toimialojen määrä ei juuri lisääntynyt. Varsinaista suurteollisuutta ei tonttimaan 

puuttuessa siirtynyt. Osa yrittäjistäkin muutti nopeasti muualle havaittuaan toimintaolosuhteet Lahdessa 

liian ahtaiksi. Kuitenkin jo 1950-luvulle tultaessa teollisuus- ja kauppaliikkeiden määrä oli noussut 

huimasti, ja vuosien 1946–1955 välillä Lahden kauppaliikkeiden määrä kasvoi sadalla prosentilla.
186

 

Viipurilaiset kauppaliikkeet mainoksineen näkyivät katukuvassa, mistä intoutuneina etenkin karjalaiset 

lehdet kuvasivat Lahtea uudeksi Viipuriksi.
187

 Taloudellisen vakautumisen myötä myymälöiden 

ikkunoissa alkoi näkyä jopa mainoksia alennusmyynneistä, mitä kaupunginjohtaja Kajala piti hyvänä 

merkkinä.
188

  

 

Lahteen sijoittuneen karjalaiset siirtolaiset antoivat kaupungin talousalueelle merkittävän 

kehityssysäyksen sodan jälkeisinä vuosina. Kaupunginjohtaja Kajala esitti tyytyväisyytensä karjalaisten 

siirtolaisten tuomasta uudesta voimasta Suomen Kunnallislehdessä. Hän halusi helpottaa siirtoväen 

asettumista kaupunkiin ja saikin pyrkimyksilleen vastakaikua. Silti Kajala murehti aivan oikeutetusti 

tarvikepulan aiheuttamista hidastuksista katu- ja asuntorakentamisessa kaupungin kasvun vaatiessa 

lisää tilaa.
189
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1950-luvulla Lahden kaupunki kutsui itseään reipasotteiseksi teollisuuskaupungiksi. Se ylpeili maan 

ensimmäisellä pienteollisuustalolla sekä puuseppäteollisuudellaan, mallasjuoma- ja lasitehtaillaan.
190

 

Lahti olikin ennemmin pienteollisuuskaupunki, suurteollisuutta ei vielä juuri ollut. Eri alat olivat 

edustettuina, merkittävimpinä huonekalu- ja valmisvaateteollisuus.
191

 Sodan jälkeen kaupungilla oli 

ollut vaikeuksia teollisuustonttien saannissa, ja kysyntä oli ylittänyt tarjonnan. Tilanne helpottui, kun 

kaupunki rakensi teollisuusradan. Tontteja kysyttiinkin radan varrelta paljon. Kajala piti aluetta 

ihanteellisena teollisuudelle senkin vuoksi, että sen läheisyydessä oli kauniita asuinalueita 

teollisuusväestöä varten.
192

 Teollisuusrata oli tärkeä etenkin Neuvostoliiton kanssa kauppaa käyville 

yrityksille.
193

 

 

Lahti tarjosi paljon työpaikkoja teollisuuden alalta. Vuonna 1950 teollisuus työllisti noin 10 000 

työntekijää, kun asukkaita Lahdessa oli 45 000.
194

 Työhön sijoittuminen onnistui Lahdessa koko 

maahan verrattuna selvästi paremmin. Myös työnhakijoiden määrä oli Lahdessa keskimääräistä 

suurempi, mikä selittynee voimakkaasta väestölisäyksestä (mm. siirtoväki), ja jatkuvasta 

muuttovoittoisuudesta. Teollisuus kasvoi ja monipuolistui nopeasti. Kaupungin teollisuustyö oli 

erityisen naisvaltaista, eikä työhön sijoittumisessa miesten ja naisten välillä ollut yhtä suuria eroja kuin 

muualla maassa. Lahden asukkaiden ja alueen yleinen taloudellinen kehitys näytti keskimääräistä 

myönteisemmältä, ja Lahden kasvukykyinen ja monipuolinen teollisuus oli pystynyt tasoittamaan 

taloudellisia suhdannevaihteluja.
195

 

 

Jälleenrakennuksen aikana Suomesta alkoi kehittyä palveluyhteiskunta, jossa yhä suurempi osa väestöstä 

sai toimeentulonsa palveluelinkeinoista. Lahdelle ominaisia olivat erikoisliikkeet.
196

 Lahden kaupunkia ja 

sen virkamiehiä pidettiin melko myötämielisinä yrittäjätoiminnalle, ja kaikkeen yrittäjätoimintaan 

koetettiin suhtautua puolueettomasti. Kaupunginjohtaja Kajala kehui lahtelaista yrittäjäkuntaa 
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tarmokkaaksi, määrätietoiseksi ja aikaansaavaksi. ”Vain sisukkaasti yrittämällä, työtä tehden luodaan 

uutta.”
197

  

 

Vuonna 1952 Satakunnan Kansa kirjoitti Lahdesta ihailevasti: ”Lahtelaisissa yrittäjähenki elää 

harvinaisen voimakkaana ja uutta luovana. Niinpä kaupungin ulkoasu kertoo tästä selvää kieltä. Viime 

vuosina rakennetut suuret liike- ja asuntotalot etsivät turhaan vertaansa Porissa. Samanlainen on suhde 

kaupunkien omien rakennustöiden välillä. Lahden kaupunki on kuuleman mukaan kahdeksan viime 

vuoden aikana investoinut nykyrahassa vuosittain noin 0,5 miljardia ja tämän tuloksena on noussut 

mm. 12 erilaista urheilukenttää. Samoin on kaupungin katuihin kiinnitetty erityistä huomiota, ja 

keskikaupungin kaduista on jo puolet tähän mennessä kestopäällystetty. Kunnalliseen elämään lyö 

kaikessa leimansa sama vireä yrittäjähenki ja eteenpäin pyrkimisen halu, mikä on ominaista 

paikkakunnan taloudelliselle toiminnalle.” Lehti jatkoi kertomalla erään äskettäin Lahteen siirtyneen 

porilaisen kertoneen, että miltei jokainen lahtelainen, jonka kanssa hän oli tähän mennessä joutunut 

lähempään kosketukseen, oli jonkin alan yrittäjä. ”- Monilla saattaa olla asuntonsa yhteydessä yksi 

ainoa pieni verstas- tai muu työhuone, missä yrittää valmistaa jotain artikkelia tai tehdä kauppaa melko 

vaatimattomissa puitteissa. Niinpä eräälläkin ”tukkuliikkeen” omistajalla, jolla on puhelinluetteloissa 

merkintä sarja ja sen alla luettelo liikkeen eri osastoista, on todellisuudessa yksi ainoa puhelin, mihin 

vuoroon vastaavat asianomainen kauppias itse, hänen rouvansa ja poikansa, riippuen siitä, kysytäänkö 

johtajaa, myyntipäällikköä tai jotain muuta liikkeen henkilökuntaan kuuluvaa. Ja kauppa käy hyvin.”
198

  

 

Merkittäviä työllistäviä yrityksiä olivat esim. Lahden Saha (Lahti Osakeyhtiö), vaneritehdas Fennia 

Faneri Osakeyhtiö, Enso-Gutzeitin rullatehdas Tornator sekä tuotannoltaan vähäisempi rullatehdas Oy 

Pallas Ab.
199

 Tornatorin yhteydessä oli puusepäntehdas, jonka mallistoon kuului mm. innovatiivinen 

astiankuivatuskaappi.
200

 Vuonna 1955 perustettiin paperinjalostustehdas ja vuonna 1959 kotelotehdas, 

jonka ainoana tuotteena oli aluksi Pure‒Pak -maitotölkit.
201

 Yksi merkittävimmistä ja tunnetuimmista 
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lahtelaisista huonekalutehtaista oli Askon tehtaat Oy vuodesta 1940. Samaan konserniin Askon kanssa 

kuuluivat Tyylikalusto Oy ja UPO Oy, jotka yhdessä olivat suurin työllistäjä Lahdessa.
202

 

 

Yksi lahtelaisista edelläkävijöistä oli vuonna 1907 perustettu Lahden Osuuskauppa. Osuuskauppa oli 

hyvin kehityshaluinen, ja esikuvina käytettiin amerikkalaisia toimintatapoja. Olympiavuonna 1952 

avattiin sen ensimmäiset itsepalvelumyymälät, jotka olivat suomalaisittain vielä harvinaisia.
203

 Toinen 

maanlaajuisestikin menestyvä liike oli Viipurissa jo 1868 aloittanut Oy Starckjohann & Co Ab, joka 

siirtyi sodan jälkeen Lahteen. Heti aluksi liike rakennutti vuonna 1945 Lahdenkatu 14:ään asuin- ja 

liikerakennuksen, johon tuli henkilökunnan asuntoja ja liikkeen vähittäismyymälä. Vuonna 1950 

Aleksanterinkadulle valmistui Starckjohannin itsepalveluperiaatteella toimiva rautakauppa, joka oli 

laatuaan Suomen ensimmäinen.
204

 Jo aikanaan lahtelaiset olivat ylpeitä Starckjohannin tavaratalosta, sillä 

muissa maaseutukaupungeissa ei ollut näin ajanmukaista suurmyymälää.
205

 Myöhemmin 1950-luvulla 

osuuskauppa rakensi Vesijärven- ja Aleksanterinkadun kulmaan liikepalatsin, johon myymälän lisäksi tuli 

suurravintola, konttoritilat ja asuntoja. Kaupunginjohtaja Kajalan mielestä rakennus oli tyyliltään 

pienoiskuva New Yorkin pilvenpiirtäjistä, vaikka korkeutta ei ollut kuin 20 kerrosta.
206

  

 

4.3 Kaupunginjohtajan paluu eduskuntaan  

Tultuaan valituksi Lahden kaupunginjohtajaksi vuonna 1942 Kajala jätti eduskunnan hoitaakseen uutta 

virkaansa. Yhden eduskuntakauden tauon jälkeen Kajala asettui uudelleen ehdolle vuonna 1948, tällä 

kertaa siis Lahdessa Hämeen läänin eteläisestä piiristä. Hänet valittiin vaalipiiristään kolmanneksi 

suurimmalla äänimäärällä Uuno Takin ja Aino Malkamäen jälkeen. Kuten Tampereellakin, Kajalalle 

myönnettiin osittaista virkavapautta. Kaupunginkamreeri Tapio Hirvisuo määrättiin hoitamaan ns. 

juoksevat tehtävät, ja apulaiskaupunginjohtaja Reino Vornanen toimi ohjesäännön mukaisesti 

kaupunginjohtajan sijaisena.
207
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Eräässä haastattelussa 1960-luvun alussa Kajala muisteli kampanjointiaan SDP:n Jo riittää -vaaleissa. 

Häneltä oli kysytty kantaa ulkopolitiikkaan. – ”Sanoin kannattavani Paasikiven linjaa. Se linja on 

tarkalleen sama kuin Reino Oittisen kirjoittamassa SDP:n ulkopoliittisessa ohjelmassa määritelty. Jos 

jotain eroa halutaan nähdä, se on siinä, että kun Paasikivi piti ulkopolitiikkaansa suomettarelaisuuden 

jatkona, sosialidemokraatista laita ei ole niin. Me taistelimme yhdessä Venäjän vallankumouksellisten 

kanssa tsarismia vastaan ja siksi meistä on luonnollista, että yhteistyötä vanhojen taistelutovereiden 

kanssa jatketaan.” 
208

 

 

Kansanedustajana Olavi Kajala puuttui mielellään erityisesti verotukseen. Kajala oli päässyt 

perehtymään verotusasioihin istuessaan verokomitean jäsenenä vuosina 1941‒1944 ja myöhemmin 

verorasituskomitean jäsenenä 1949‒1952.
209

 Hän oli sitä mieltä, että kunnallisverolainsäädäntö oli 

Suomessa epäonnistunut ja puolusti kiivaasti äyrin hinnan korottamista. Lahdessa suoritettiin jopa 

koeverotus Kajalan teorian oikeaksi osoittamiseksi. Kajala pyrki kovasti verotaakan jakautumiseen.
210

 

Kaupungin tärkein tulolähde oli kunnallisverotus, joka Lahdessa kiristyi kunnallistalouden menojen 

kasvaessa.
211

  

 

Toisella edustajakaudellaan Olavi Kajala valittiin jäseneksi suureen valiokuntaan, ulkoasiain-, pankki- 

sekä laki- ja talousvaliokuntaan sekä varajäseneksi valtakunnanoikeuteen istuntokaudeksi 1949‒1951. 

Varsinaisen jäsenyyden valtakunnanoikeudessa sai toinen sosialidemokraatti Vilho Väyrynen 

(1912‒2000). Väyrynen muisteli, että eduskuntaryhmän esittäessä Väyrystä jäseneksi Kajala arvosteli 

tätä ”lappilaiseksi nurkkajuristiksi”, ilmeisen tuohtuneena varajäsenyydestään. Väyrynen oli sotilas, 

jota arvostettiin sodanjälkeisessä Suomessa, kun taas Kajala oli keuhkotaudin sairastaneena vapautettu 

palveluksesta. Silti Väyrynen muisteli sosialidemokraattien ryhmähengen olleen hyvä 1950-luvun 

molemmin puolin.
212

  

                                                 

208
 Lehtileike Hämeen Kansa 24.1.1962. ”Esittelemme ehdokkaat: Olavi Kajala – kaupunginjohtaja, laki- ja pankkimies”. 

329.5 SDP. Kansio HDA 51. Eduskuntavaalit 1962, TyArk. 
209

 Suomen lakimiehet Finlands jurister 1958, s. 250. 
210

 Valtiopäivät 1948, s. 697, 707. 
211

 ’Kunnallishallinto Lahdessa toisen maailmansodan jälkeen.’ [http://www.kukamitalahti.fi/main.php?id=638]. Luettu 

9.3.2012. 
212

 Vilho Väyrysen veteraanikansanedustajahaastattelu, ss. 59, 60, 64. Veteraanikansanedustajien muistitietokanta, CD-rom 

50, EA. 



49 

 

 

Eduskunnassa Kajalaa pidettiin taitavana puhujana, joskin häntä usein syytettiin demagogiasta ja asian 

vierestä puhumisesta. Johannes Virolainen sanoi Kajalan esiintyvän valtion menojen lisääjänä ja 

menojen vähennysten vastustajana.
213

 Osittaisen virkavapauden takia Kajala ei voinut tehdä 

tasavertaisesti sekä kansanedustajan että kaupunginjohtajan työtä.  Kansanedustajan viikko saattoi 

kulua niin, että maanantaina lähdettiin Helsinkiin ja lauantaina palattiin Lahteen. Niinpä Kajala hoiti 

kaupunginjohtajan työt viikonloppuisin.
214

 Kaikki eivät sulattaneet kaupunginjohtajan jakautumista 

kahteen toimeen, ja ilmeisesti Kajala oli lupaillutkin olla asettumatta eduskuntaehdokkaaksi 

kaupunginjohtajana olleessaan. Hyvä esimerkki kritiikistä on eräs lehtileike yleisönosastokirjeestä, 

jonka Olavi Kajala itse on leikannut talteen mahdollisesti 1950-luvulla.  

 

Jokin aika sitten kiinnitettiin lahtelaisten huomio nurinkurisuuteen, joka ilmenee siinä, että 

tämän kaupungin asioiden johdossa oleva henkilö on tehnyt tästä tehtävästään sivutoimen. 

Onko kaupunginjohtajan toimi loppujen lopuksi vain kunniavirka, johon kaupunginisät 

katsovat voivansa kiinnittää henkilön, jonka nimi ja poliittinen katsantokanta häikäisee heidät 

niin tyystin, että asiaan ei katsota tältä taholta voitavan puuttua edes selittävässä mielessä. Me 

lahtelaiset veronmaksajat, jotka joka päivä saamme tuntea kukkarossamme raskaitten verojen 

taakan, emme kait ole vielä niin tyhmiä, että jättäisimme itsemme sellaisen henkilön 

mielivallan alaisuuteen, joka sopivan hetken tultua suuntaa työtarmonsa kaikkeen muuhun 

kuin siihen tehtävään, mihin hänet on valittu. Kaupunginjohtaja Kajala on – mikäli 

kaupungilla yleisesti tiedetään – kaupunginjohtajan toimen vastaanottaessaan luvannut olla 

menemättä eduskuntaehdokkaaksi. Nyt hän kuitenkin eduskunnassa istuu ja mikä pahinta: 

tehtävä, johon hänet on valittu, jää puolinaisesti hoitamatta sekä eduskunnassa että täällä 

Lahdessa. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jompikumpi kärsii ja varmaa on, että me 

lahtelaiset kärsimme tällä kertaa enemmän. Miksi a.o. ei luovu tehtävästään ja omistaudu 

kokonaan poliittiselle näyttämölle, koska veri vetää häntä suurempaan julkisuuteen kuin mihin 

Lahdessa kaikista teatteri- ym. tilaisuuksista on tilaisuus. --- Miksi sokeasti palkataan mies, 

joka käyttää kaupunkimme suomaa arvovaltaa vain ponnahduslautana leveämpään leipään? 
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Eikö olisi syytä ajatella kaupunginjohtajaksi miestä, joka oikealla tavalla arvostaa tämän 

kaupungin, eikö tähän tehtävään voitaisi valita synnynnäistä lahtelaispoikaa, sillä heidän 

joukostaan varmasti löytyy uskollisin ja omaa asujaimistoaan parhaiten ymmärtävä mies. 

Vähemmän painoa poliittisille papereille! 

   -i.-a.
215

 

 

Sekä kaupunginjohtajan että kansanedustajatyönsä puolesta Olavi Kajala joutui matkustamaan paljon, 

mikä aiheutti vielä enemmän poissaoloja kotikaupungista. Esimerkiksi vuosien 1951 ja 1952 vaihteessa 

Kajala teki Parlamenttienvälisen liiton Suomen komitean jäsenenä neljä matkaa Skandinaviaan. Tämä 

oikeutti lahtelaiset sanomaan Kajalan mukaan leikillään ja osittain aiheellisesti kaupunginjohtajan vain 

piipahtavan Lahdessa. Toisaalta, paikalla ollessaan Olavi Kajala työskenteli tiukasti aamusta iltaan 

kiireellisimpiä töitä tehden.
216

 Kajala toimi Parlamenttienvälisen liiton IPU:n varapuheenjohtajana. 

 

Olavi Kajala otti haukut rauhallisesti, sillä hänestä oli luonnollista, että kaupungin nopea kehitys toi 

myös pulmia kuten korkean verorasituksen. Kaupunginjohtajan virka oli Kajalan mielestä sellainen, 

että kaikki kielteinen mikä suinkin voitiin jonkun yksityisen niskaan työntää, työnnettiin 

kaupunginjohtajan syyksi. Kajalan mukaan hän oli ”Lahden haukutuin mies”, vaikkakin hän sai myös 

tunnustusta mittavasta työstään kaupungin hyväksi mm. saamalla ensimmäisen Lahden kultamitalin. 

Olihan Kajalan johtajakausi Lahdelle suurta kasvukautta.
217

 Purnauksesta huolimatta lahtelaiset olivat 

myös tyytyväisiä hyvin hoidettuun kaupunkiinsa. Koska Lahden historia oli lyhyt, lähes kaikki 

kaupungissa oli uutta. Kaupunginjohtaja Kajalan ulkomaiset vieraat kiittivät kirjeissään vuolaasti 

kaupungissa viettämäänsä aikaa kehuen infrastruktuuria, luontoa, ja usein erityisesti kaupunginjohtajan 

itsensä vieraanvaraisuutta.  

 

Negatiivisista arvosteluista välittämättä Olavi Kajala asettui jälleen eduskuntaehdokkaaksi 

poikkeuksellisesti alkuvuodesta 1954, kun eduskunta oli hajotettu. Hän oli vaalipiirinsä eniten ääniä 

saanut ehdokas, ja pääsi eduskuntaan. Osittaisen virkavapauden sijaisena toimi jälleen teknillinen 
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apulaiskaupunginjohtaja Reino Vornanen. Kaupunginlakimies Väinö J. Leino avusti oman virkansa 

ohella Kajalaa ja Vornasta kaupunginjohtajan tehtävien hoitamisessa.
218

 Kajalalla oli tällä 

istuntokaudella jäsenyydet suurvaliokunnassa, pankki-, laki- ja talousvaliokunnassa.
219

  

 

Eduskunnassa Olavi Kajala jatkoi työtään verotuksen parantamiseksi ja tasaamiseksi. Erityisesti hänen 

pyrkimyksenään oli verotuksen keventäminen pienituloisilta. Lahdessa isosta veroäyristä nuristiin, ja 

aiheesta oli paljon keskustelua sanomalehdissä. Palkansaajat kokivat verotuksen liian raskaaksi, mutta 

asialle ei tehty tarpeeksi. Etelä-Suomen Sanomissa kirjoitettiin: ”Asia [raskas verotus] todetaan 

lehdessämme miltei joka päivä aina kaupunginjohtajan haastattelulausuntoja myöten. Ja sitten samaan 

hengenvetoon levitetään käsiä ja kohautetaan olkapäitä: apua ei voi saada mistään.”
220

  

 

Veroäyrin hinnan pitäminen kurissa olikin 1950- ja 1960-lukujen keskeinen kunnallistaloudellinen 

ongelma. Puolueilla oli eriävät mielipiteet korkeasta äyrihinnasta, mm. porvarilliset pitivät äyrin 

korkeaa hintaa seurauksena ylimitoitetuista investoinneista. Kaupunginjohtaja Olavi Kajalan resepti oli 

se, että mahdollisimman korkea ennakkoveroäyri turvaisi kunnan rahoitustarpeen niin, että lopullinen 

äyrin hinta olisi voitu pitää halpana. Lahden valtuutetut eivät kuitenkaan täysin luottaneet Kajalan 

veroasiantuntemukseen, ja ennakkoveroäyrin hinnan määräämisestä käytiin valtuustossa lähes joka 

syksy pieni sota. Lahdesta tuli 1960-luvulla yksi kaikkein raskaimmin verotetuista kaupunkikunnista. 

Taistelu veroäyrin hinnan kurissa pitämisestä johtikin 1960-luvun lopussa siihen, että Lahden veroäyrin 

hinta aleni Tampereen tasolle.
221

 Yksi syy korkeaa veroäyriin oli nopea väestönlisäys ja sen myötä 

jatkuvat rakentaminen. Kaupungin nopea kasvu aiheutti uuden luomisen tarpeen, pääomamenoja ja 

yleisten töiden aiheuttamia menoja. Teknisen infrastruktuurin lisäksi opetus- ja sivistystoimi sekä 

sosiaalihuolto ja sairaalalaitoksen suuruus aiheuttivat menoja, sillä ne olivat Lahdessa suhteellisesti 

ottaen poikkeuksellisen suuret.
222
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Kaupungin nopea laajeneminen aiheutti myös virkamiehistön lisäystä, ja asukkaat olivat tyytymättömiä 

kaupungin henkilökulujen kasvamiseen. Kaupunginjohtaja Kajala totesi yksinkertaisesti, että 

virkamiesten määrää ei voitu vähentää, vaan se tulisi jatkuvasti lisääntymään yhteiskunnan kasvun ja 

kehittymisen tahdissa. Kajala kuitenkin pyrki tutkimaan, voisiko kaupunkilaisten verorasitusta 

vähentää jollakin muulla tavoin. Yhdeksi keinoksi Kajala esitti verotuksen tehostamista niin, että 

verotus kohtaisi tasaisemmin veronmaksajapiirit.
223

 Hän halusi järjestää jopa koeverotuksen, jonka 

avulla saataisiin selville, kuinka paljon äyrien lukumäärä verotettavilta vähenisi ja näin saatu 

prosenttimäärä sovellettaisiin ”koko roskaan”. Kajala pyysi koeverotuksen suorittamista 

kuusankoskelaiselta kansanedustajalta, verotussihteeri Heikki Hykkäälältä. Kajalan mielestä 

verotuksen suorittaminen 1 000 henkilön osalta olisi riittävän suuri otos. Tosin edustaja Hykkäälällä oli 

liiketulojen joukossa oma suurfirmansa, joka jossain määrin tekisi Kuusankosken koeverotuksen 

lopputuloksen poikkeavaksi koko maata ajatellen.
224

  

 

Lahden kaupunki hyötyi kaupunginjohtajansa kansanedustajuudesta. Kaupunkinsa 50-

vuotisjuhlapuheessa syksyllä 1955 Kajala kiitti maan hallitusta Lahden saamasta tuesta ja avusta. 

Hennalan kasarmien ja aliupseerien asuntoloiden rakennustyöt olivat juuri käynnissä. Tästä Kajala kiitti 

erityisesti valtiovarainministeri Vennamoa, joka oli paikalla juhlatilaisuudessa. Kaupunki oli saanut 

apua myös työttömyyskysymyksessä, ja Lahden entinen kaupunginjohtaja, nykyinen kansliapäällikkö 

Uuno Takki oli usein tuonut ministerit paikan päälle tutustumaan.
225

 Kaupunki oli saanut apua 

sosiaaliministeriöltä, kun se oli ollut panemassa alulle asuntorakennustuotantoa käyttämällä hyväksi 

sodanaikaista sosiaalista asuntorakennustuotantolakia. Kiitokset sai myös kauppa- ja 

teollisuusministeri, joka Kaupunkiliiton toiminnanjohtajana ja valtioneuvoston jäsenenä vaikutti siihen, 

että Lahti sai rakentaa ammattikoulukompleksiaan. Myös lahtelaisille ja seutukunnassa asuville tärkeä 

Beetelin sairaala oli saanut osansa valtionavusta.
226

  

 

                                                 

223
 A.P., ’XIV kaupunkipäivät Lahdessa elok. 19-20 pnä 1955’, SKL, 7/1955, ss. 209‒210.  

224 Olavi Kajalan kirje Heikki Hykkäälälle 23.1.1958. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja Olavi Kajalan kirjeenvaihto 

1946‒1961, LKA. 
225

 Kaupunginjohtajan puhe 50-vuotisjuhlamatineassa. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja OLAVI KAJALA vv. 1942–

1967 Puheet, haastattelut, tervehdykset. Uea, LKA. 
226

 Kaupunginjohtajan puhe 50-vuotisjuhlamatineassa. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja OLAVI KAJALA vv. 1942–

1967 Puheet, haastattelut, tervehdykset. Uea, LKA. 



53 

 

Olavi Kajala kieltäytyi eduskuntaehdokkuudesta vuonna 1958, mutta verotusteema jatkui Kajalan 

seuraavalla kansanedustajakaudella 1962‒1966. Juuri eduskuntavaalien alla antamassaan haastattelussa 

Kajala kertoi pitävänsä kunnallispolitiikan tärkeimpänä kysymyksenä kunnallisverotuksen 

uudistamista. Suorittamansa tutkimuksen perusteella Kajala osoitti, että muuttamalla verotus 

progressiiviseksi ja maatalousverotus todellisiin tuloihin perustuvaksi saataisiin aikaan mullistava 

muutos. Verotus muodostuisi oikeudenmukaiseksi, jolloin jokainen palkansaaja, jolla on perhe, pääsisi 

vähemmällä. Uudistuksesta hyötyisivät myös ”keskituloiset” ja pienituloiset yksinäiset veronmaksajat, 

niin ikään pienviljelijät. Muina eduskunnalle tärkeinä kysymyksinä Kajala piti sisäpolitiikan 

tervehdyttämistä, talouselämän perusteiden vahvistamista ja sosiaalisen ja sivistyksellisen kehityksen 

turvaamista.
227

  

 

Kaupunginjohtaja Kajala asettui ehdolle eduskuntavaaleihin myös vuonna 1966, mutta tällä kertaa hän 

ei päässyt jatkoon. Lahtelainen kansanedustaja, pastori Ensio Partanen kertoi vaalikampanjoinnista 

seuraavasti. Molemmat miehet olivat ehdolla eduskuntaan. Kajala kielsi Partasta pitämästä vaalipuheita 

Lahdessa, ja lähetti miehen maakuntaan, jossa kunnallisjärjestön sihteeri järjesti Partaselle pieniä 

tilaisuuksia. Tilaisuuksissa käytiin paljon keskustelua, ja Partanen saattoi pitää iltahartaudenkin 

tilaisuuden päätteeksi. Ensio Partanen valittiin vaalipiirinsä suurimmalla äänimäärällä eduskuntaan, 

Kajala sen sijaan tippui.
228

  

 

4.4 Olavi Kajala puolueen jäsenenä ja poliitikkona 

Kaupunginjohtajuuden ja kansanedustajuuden lisäksi on syytä ottaa esille myös Olavi Kajalan toiminta 

SDP:ssä. Hän oli mukana aktiivisesti sekä Lahden paikallistoiminnassa että valtakunnallisessa 

puoluetoiminnassa. Kajala oli myös Sosialidemokraattisen puolueneuvoston jäsen vuosina 

1943‒1949.
229

 Jo jatkosodan aikana Kajalalla oli mahdollisuus osallistua kunnallisten 

neuvottelukokousten järjestämiseen Hämeen läänin seudulla. Kokouksia järjestettiin Lahdessa, 
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Valkeakoskella, Forssassa, Turengissa ja Hämeenlinnassa. Kajala oli yksi alustajista mm. professori 

Väinö Voionmaan kanssa.
230

.  

 

1950-luvun puoluekokouksissa Olavi Kajala oli erityisen kiinnostunut puolueen kunnallispoliittisesta 

ohjelmasta, ja toimi kunnallisohjelmakomitean puheenjohtajana vuosina 1952‒1954. Komitea 

valmisteli puolueelle uuden kunnallisohjelman ja vero-ohjelman. Kajalan mukaan kunnallismiehillä oli 

suuri vaikutusvalta puolue-elämään ja maan poliittiseen elämään yleensäkin. Puolueen toiminta 

kunnallisalalla olikin Kajalan mielestä liian vähäistä. Hän kannatti kuntaa laajempia 

itsehallintoyhdyskuntia, jotka olivat olleet vierillä kauan, mutta asia ei ollut edistynyt. Kun asioita 

hoidettaisiin alueittain kuten muuallakin Euroopassa, kunnallismiehille pitäisi antaa paikka 

luottamusmiehinä ylemmän asteisessa itsehallinnossa. Kuntien kesken oli syntynyt omatoimista 

yhteistoimintaa, joka kuitenkin oli sekavaa. Kajalan mukaan kuntien verorasitusta täytyisi tasoittaa, 

sillä luontaiset edut olivat eri kunnissa erilaiset. Tasoitus pitäisi pyrkiä saamaan aikaiseksi perustamalla 

ylemmän asteen itsehallintoyhdyskuntia, kuten Ruotsissa, Tankassa ja Norjassa. Valtion olisi 

halvempaa avustaa itsehallintokuntia kuin yksittäisiä kuntia.
231

 Olavi Kajalan aktiivinen rooli 

kunnallispolitiikan puolestapuhujana jatkui kunnallisasiain jaoston varapuheenjohtajana vuodesta 1956 

vuoden 1960 lokakuuhun. Jaosto otti tehtäväkseen mm. Kunnallispolitiikkamme suuntaviivoja -

opuksen kirjoittamisen. Kajala kuului jaoston työvaliokuntaan. 1960-luvulla hänen osuutensa puolueen 

toiminnassa hiipui eduskuntaryhmää lukuun ottamatta.
232

  

 

Puoluetoiminnassaan Olavi Kajala yritti saada aikaiseksi yhteistoimintaa lahtelaisten 

sosialidemokraattien ja kansandemokraattien välillä.
233

 Hän myös välitti lahtelaisten puoluetovereiden 

mielipiteet kansallisiin puoluekokouksiin. Esimerkiksi kun vuoden 1956 presidentinvaaleja varten piti 

valita puolueelta oma ehdokas, Kajala kertoi puoluekokouksessa kesäkuussa 1955, että 72 % Lahden 

kunnallisjärjestöstä kannatti K.-A. Fagerholmia ja loput Väinö Tanneria. Olavi Kajala myös itse esitti 
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Fagerholmia ehdokkaaksi. Hän perusteli valintaansa sillä, että Tanner oli jo iäkäs (74 v.) ja eri linjoilla 

talouspoliittisissa kysymyksissä eduskuntaryhmän ja SAK:n kanssa. Kajala ei uskonut 

ammattiyhdistysväen äänestävän Tanneria, koska tämä oli ollut tuomitsemassa SAK:laista 

talouspolitiikkaa. Sen sijaan ammattiyhdistysväki oli hyväksynyt Fagerholmin, samoin työväestö ja osa 

viljelijöistä kannatti Fagerholmia. jolla oli Kajalan mielestä parhaat edellytykset puolueen 

eheyttämiseen. Kajala oli saanut kunnallisjärjestöltään tehtäväksi antaa lausunnon myös 

ulkopolitiikasta. Lahtelaiset olivat tyytyväisiä puolueen linjaan, joka oli ollut rauhanomainen jo ennen 

sotia. Puolueen ns. keskiluokkakysymykseen lahtelaiset ilmoittivat, että puolue pysyy luokattomana 

joukkona, jos kerta pyritään luokattomaan yhteiskuntaan.
234

  

 

Vaikka Olavi Kajala avoimesti kannatti K-A. Fagerholmia, häntä epäiltiin yhtenä vaihtoehtona Urho 

Kekkosen äänestäjäksi Kekkosen valitsijamiesvaaleissa 1956. Sosialidemokraateista Kekkosen 

mahdollisia äänestäjiä olivat Penna Tervo, Anni Flinck ja Tyyne Leivo-Larsson.
235

 Aarre Simosen 

elämäkertakirjan mukaan Olavi Kajalan nimi mahdollisena Kekkosen äänestäjänä saa tukea siitä, että 

hän esitti sosialidemokraattisessa valitsijamiesryhmässä Penna Tervon idean pysyä koko ajan 

Fagerholmin takana.
236

  

 

Juhani Suomi kirjoittaa, että Olavi Kajalalla ja Urho Kekkosella oli ”jo vanhastaan hyvät yhteydet”. 

Kekkosen päiväkirjan mukaan Kajala suositteli Kekkosta pidättäytymään pääministeriydestä, sillä 

Kekkosta pitäisi ”säästää tulevaisuutta varten”. Urho Kekkosen kertomaan pohjaten J.K. Paasikivi 

täsmentää Olavi Kajalan neuvoa päiväkirjassaan: ”Kekkosen ei pitäisi olla silloin pääministerinä siinä 

tapauksessa, koska maassa ei ole henkilöitä, jotka ovat venäläisille mieluisia ja joita voitaisiin 

käyttää.”
237

 Urho Kekkonen olisi halunnut Olavi Kajalan hallitukseen Penna Tervon sijasta. Kekkosen 

mielestä ministeristö ei ”kestäisi” yhtä aikaa (Suomen Sosialidemokraatin päätoimittajaa) Unto 

Varjosta ja Tervoa, joita kumpaakin oli esitetty. ”Siksi hän ehdotti Tervon paikalle ystäväänsä 

Kajalaa”, Suomi kirjoittaa. Urho Kekkonen sai kannalleen puolue-elinten tuen, samaten J.K. 

Paasikiven, jonka mukaan Penna Tervon ministeriys olisi ollut venäläisille vastenmielinen asia. 
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Lopulta Olavi Kajalaa ei kuitenkaan valittu ministeriksi.
238

 Presidentti Paasikivi täydentää kertomusta 

päiväkirjassaan niin, että Kekkonen olisi halunnut Olavi Kajalan sisäministeriksi Kekkosen I 

hallitukseen 17.3.1950‒17.1.1951. Kajala oli tarjolla ilmeisesti myös Kekkosen II hallitukseen.
239

 

Kajalan ja Kekkosen hyvistä väleistä kertoo myös se seikka, että Kajalan leski Helny Kajala muisteli 

pariskunnan käyneen hiihtämässä Kekkosen kanssa Tamminiemessä 1960-luvun alussa.
240

  

 

4.5 Alueellinen yhteistoiminta 

1950- ja 1960-luvuilla kaupunkien välillä nousi kiinnostus alueelliseen yhteistoimintaan. 

Kaupunginjohtajan roolissa Olavi Kajala piti yhteistyötä Lahden naapurikuntien ja muun maakunnan 

kanssa tärkeänä. Hänen mielestään maakunnallista ajattelua piti terästää ja voimistaa, sillä kehitys oli 

johtamassa suurempiin talousyksiköihin. Kaupungit hyötyivät ympärillään olevasta vauraasta 

maakunnasta, eikä Kajala nähnyt asiassa eturistiriitaa. Teollisuuden piti sijoittua sinne, missä sillä oli 

parhaat toimintaedellytykset, oli se sitten kaupungissa tai maaseudulla. Kehitys kulki kaikissa 

Pohjoismaissa kohti suurempia yksiköitä. Alueliitoksia tehtiin paljon esimerkiksi Ruotsissa, ja 

Suomessakin maalaiskunnat alkoivat pyrkiä kaupunkien yhteyteen. Lahdessakin oli ollut monia 

alueliitoksia historiansa aikana.  Kajala haaveili Suur-Lahdesta, jota suunniteltaisiin yhtenäisesti 

asemakaavan mukaan. Kajala oli varma ylemmän itsehallinnon toteutumisen puolesta.
241

  

 

Yksi yhteistoiminnan muoto oli Etelä-Hämeen maakuntaliitto. Aloite Etelä-Hämeen maakuntaliiton 

perustamisesta tehtiin kunnallisneuvos Otto Marttilan toimesta marraskuussa 1950 Etelä-Hämeen 

kuntien hallinnollisilla neuvottelu- ja luentopäivillä.
242

 Lahden kaupunki osallistui heinäkuussa 1951 

maakuntaliiton perustavaan kokoukseen edustajinaan kunnallisneuvos Numminen ja kaupunginjohtaja 

Kajala. Etelä-Hämeen Maakuntaliitto perustettiin elokuussa ja myös Lahti liittyi jäseneksi.
243

 

Seuraavana keväänä kaupunginjohtaja Kajala asetettiin vetämään maakuntaliiton tie-, liikenne- ja 
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matkailujaostoa. Tämän seurauksena kaupunginhallitus suostui siihen, että Etelä-Hämeen 

Maakuntaliiton järjestämät matkailu- ja liikennepäivät pidettäisiin kesän aikana Lahdessa.
244

 

 

Liiton ensimmäiset matkailu- ja liikennepäivät pidettiin kesäkuussa 1952 Lahdessa. Avajaispuheessa 

kaupunginjohtaja Kajala totesi liiton tarkoituksena olevan syventää maakuntahenkeä ja 

kotiseuturakkautta maakunnan väestön keskuudessa sekä koota etelähämäläiset yhteiskunnallisen ja 

taloudellisen elämän kohottamiseksi. Päivien seurauksena liitto päätti pyytää valtiovallalta tieverkoston 

perusparannusta, Heinolan‒Lelkolan rataa, Loviisan radan ostoa valtiolle ja sen muuttamista 

normaaliraiteiseksi sekä matkailuolojen parantamista. Tie-, liikenne- ja matkailuasiat pysyivätkin 

Etelä-Hämeen maakuntaliiton keskeisinä toimialueina. 
245

 

 

Talvella 1954 Hämeenlinnassa pidettiin Etelä-Hämeen Maakuntaliiton neuvottelupäivät.
246

 Hämeen 

Kansa kirjoitti neuvottelupäivien Kajalan avauspuheesta seuraavana päivänä: ”Maakuntamme 

liikenneolojen kehittäminen on mitä tehokkainta maakunnan yhteisten etujen ajamista. Liikenteen 

jatkuva kasvaminen on pulmien lukua lisännyt ja lisää yhä. Se, joka on joutunut ajamaan 

maakuntamme teitä pahimpana routimisaikana, tietää, että teittemme kunnossa on paljon parantamisen 

varaa. Eivät edes Helsingistä maakuntaamme johtavat valtatiet ole laadultaan samaa luokkaa kuin muut 

Helsingin säteittäistiet.”… ”Lahden‒Helsingin tie on nyt rakenteilla, ja sen valmis osa, 

Lahden‒Mäntsälän väli, osoittaa, että tieviranomaisemme osaavat rakentaa teitä, kunhan heille 

annetaan mahdollisuudet. Täytyy toivoa, että myös Helsingin ja Hämeenlinnan tie saadaan nopeasti 

vastaamaan nykyisen liikenteen edellyttämiä vaatimuksia.”
247

 

 

Tieasioiden lisäksi Kajala otti esille maakunnalle hyvin tärkeän Riihimäen‒Turun ratakysymyksen, 

joka oli ollut rautatiekeskustelun kohteena koko Suomen itsenäisyyden ajan. Kajala painotti myös 

rautatieliikenteen saamista joustavammaksi Suomenlahden suunnalle. Toinen vaihtoehto olisi radan 

rakentaminen Herralasta Keravalle. Ratasuunta oli jo tutkittu ja hyväksi havaittu. Toinen vaihtoehto oli 

Loviisan‒Vesijärven radan levittäminen normaaliraiteiseksi ja radan valtion haltuun ottaminen.
248
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Kaupunginjohtaja Kajala piti radan oloa keskellä kaupunkia suurena epäkohtana. Hieman myöhemmin 

rata levennettiinkin ja hallitus teki esityksen radan ottamisesta valtion huostaan.
249

 

 

1960-luvun alussa Etelä-Hämeen Maakuntaliiton sääntöjä muutettiin. Nimi muutettiin Hämeen 

Maakuntaliitoksi ja maakuntaliiton alue määriteltiin uudelleen niin, ettei se rajoittunut yksinomaan 

Etelä-Hämeen vaalipiiriin. Voitiin puhua ”historiallisesta Hämeestä”, joka jäi jäljelle Pirkanmaasta ja 

muusta Etelä-Hämeestä. Maakuntaliitto toivoi, että Hämeen nimi ja hämäläisyys säilyisivät jossakin 

osaa Suomea ehyenä ja koskemattomana. Myös Lounais-Hämeestä toivottiin lisää kuntia 

maakuntaliittoon.
250

  

 

Maakuntaliitto oli Kajalalle väylä saada ratkaistuksi Lahden ja lähiympäristön ongelmia, kuten 

parantaa liikenneoloja, jos kunnallinen ja valtiollinen tuki ei riittänyt tai sitä ei ollut. Silti vuoden 1964 

alussa kaupunginjohtaja Kajala luopui puheenjohtajuudesta. Kajalan poisjääminen aiheutti hajaannusta 

ja riitoja vajaamielislaitoksen sijoittamispaikasta. Tilanne laukesi, kun Kajala palasi 1966 takaisin 

puheenjohtajaksi ja vajaamielislaitos sijoitettiin Lammille.
251

 Matkailuasioiden hoito osoittautui 

kuitenkin yhdeksi takkuisimmista asioista maakunnassa. 1950- ja 1960-luvuilla maakunnallisen tason 

matkailuasioita hoitivat Päijänne-valtuuskunta ja Päijänteen matkailuliitto yhdessä Lahden seudun ja 

Itä-Hämeen matkailuyhdistysten kanssa. 1960-luvun lopulla matkailuasiat siirrettiin maakuntaliiton 

omalle toimikunnalle, mutta liitolle ei annettu varoja eikä henkilökuntaa. Lahden kaupungilla oli ollut 

Etelä-Hämeen maakuntaliiton paikallisasiamies 1950-luvun lopusta lähtien.
252

 Olavi Kajalan yllättävä 

kuolema vuonna 1967 merkitsi kuitenkin lopun alkua Hämeen maakuntaliitolle. Päijät-Hämeen kunnat 

alkoivat suunnitella omaa maakuntaliittoa.
253

 

 

Maakunnallisen yhteistyön ohessa alettiin puhua myös seutusuunnittelusta. Seutusuunnittelu syntyi 

kaupunkimaisen asutuksen leviämisestä varsinaisten kaupunkien rajojen ulkopuolelle. Myös uusi 

sijoittamispolitiikka, kasvava liikenne, kilpailevien maankäyttömuotojen syntyminen ja kasvavat 
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virkistysaluetarpeet vaativat uutta suunnittelua. Alkuun seutukaavoitus oli vain muutaman kunnan 

yhteistoimintaa, mutta laajeni nopeasti maakunnalliseksi toiminnaksi. Sitä seurasi valtakunnallinen 

suunnittelu 1950-luvulla. Lahden asemakaava-arkkitehti Olavi Laisaari esitelmöi jo maaliskuussa 1947 

seutukuntasuunnittelusta Lahden seudulla. Hän esitti, että tulevaisuudessa Lahteen olisi liitettävä 

Hollola, Nastola, Orimattila ja Vääksy, koska joka tapauksessa maalaiskuntiin syntyisi Lahden 

tytärkaupunkeja.
254

 

 

Erinäisten vaikeuksien ja yhteistyökyvyttömyyden takia pitkään suunnitellun seutuliiton perustaminen 

viivästyi useilla vuosilla. Viimein keväällä 1957 seitsemän kuntaa perusti Päijät-Hämeen 

seutusuunnitteluliiton. Olavi Kajala oli mukana Lahden edustajana suunnittelukokouksissa. Kajala 

yritti silti mahdollisuuksien mukaan vastustaa seutusuunnitteluliiton toimeenpanoa, koska hän näki 

tämän – paikkansa pitävästi – Etelä-Hämeen maakuntaliiton vastaiseksi toimeksi. Yhdessä 

suunnittelukokouksessa lokakuussa 1955 Kajalan huonotuulisuuden vuoksi saatiin aikaan vain uusi 

toimikunta sen sijaan, että varsinaisesti olisi pantu alulle seutusuunnitteluliiton perustaminen. Olavi 

Kajala oli pohjimmiltaan poliitikko, joka kävi jatkuvaa vaalikampanjaa. Tämän vuoksi vaalipiirin 

käsittävä maakuntaliitto oli hänelle erittäin tärkeä. Kajalan vaikutusvallan sanotaan olleen niin suuren, 

että mahdollinen eduskuntapaikka viivytti Päijät-Hämeen toteutumista yli 10 vuotta.
255

  

 

Seutusuunnitteluliiton ensimmäisien vuosien töitä olivat mm. Päijät-Hämeen yleiskartta, väestö- ja 

työvoimatutkimus, metsätutkimus sekä liikennelaskentaan osallistuminen ja kannanotot 

lääninjakokysymyksissä. Yleisesti ottaen esillä olivat tie-, rautatie-, lentokenttä-, matkailu- ja 

luonnonsuojeluasiat, harjut ja sora, koulutus, vesiasiat, maatalous, autoistuminen ja loma-asutus.
256

 

Lahden kaupunki toivoi seutusuunnitteluliitolta etenkin lentokenttäalueeseen keskittyvää 

tutkimustoimintaa 1960-luvun puolivälissä, jolloin keskustelu lentokentän saamisesta alkoi. Vuonna 

1966 lentokentän perustamismahdollisuuksia tutkimaan asetettiin toimikunta. Hanke sai aikaan 

Vesivehmaan lentokentän kehittämisen pienkonekentäksi, mutta lentokentällä ei ollut suurempaa 

kansallista tai kansainvälistä merkitystä lentomatkustamisessa.
257
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4.6 Lahti näkyväksi ja tunnetuksi: ystävyyttä yli rajojen 

Kotimaisen seutuyhteistyön ohella Olavi Kajala huolehti yhteistyöstä ja suhteista myös ulkomaille. 

Kielitaitoisena miehenä hän edusti mielellään itse kaupunkiaan. Myös lukuisat komiteajäsenyydet 

kansanedustajan roolissa veivät Olavi Kajalan matkoille, joten hän matkusti paljon sekä virkansa 

puolesta kaupunginjohtajana ja parlamentaarikkona, mutta myös yksityishenkilönä. Olavi Kajalan 

kirjeenvaihdon mukaan osa henkilökohtaisista matkoista oli terveydenhoitamista, kuten matkat 

kylpylöihin tai muihin virkistyslaitoksiin. Työn puolesta matkoja tehtiin lähinnä Pohjoismaihin ja 

muuhun Eurooppaan, mutta myös kauemmaksi. Häntä tuntuu kiinnostaneen erityisesti eri maiden 

kunnallisjärjestelmä ja erityisesti hallinto- ja koulutusjärjestelmä. Kajalan kiinnostusta muihin 

kulttuureihin, matkustamiseen ja Lahden tunnettuuden lisäämiseen kuvasi asema Suomen 

matkailuliiton puheenjohtajana.
258

  

 

Ulkomailla käydessään Olavi Kajala muisti aina mainostaa Lahtea Suomen nuorimpana ja nopeimmin 

kasvaneena kaupunkina. Matkoilla oli suurta merkitystä, sillä ne kartuttivat kaupunginjohtajan tietoja ja 

asiantuntemusta muiden maiden ja kaupunkien toiminnasta esimerkiksi kunnallisjärjestelmään 

perehtymisen kautta. Myös kielitaito karttui keskusteluiden, puheiden pidon ja laajan kirjeenvaihdon 

avulla. Oman matkustelun lisäksi kaupunginjohtaja Kajala isännöi lukuisten ulkomaalaisten vierailuja 

Lahdessa, kuten Israelin pääministeri Ben-Gurionia syksyllä 1962.
259

 Matkojen antina oli myös 

tutustuminen vieraisiin kulttuureihin. Kajala piti yhteyksiä muihin maihin kuulumalla Lahden 

Suomi‒Neuvostoliitto-seuraan, Suomi‒Romania- ja Suomi‒Unkari-seurojen hallituksiin sekä 

Pohjola‒Norden-yhdistyksen keskusjohtokuntaan.
260

  

 

Ensimmäisiä Olavi Kajalan kaupunginjohtajan virassa tekemiä matkoja olikin vierailu Ruotsiin. 

Ystävyyskaupunki Västeråsin kutsusta kaupunginjohtaja ja hänen rouvansa matkasivat Västeråsiin 

syksyllä 1943.
261

 Västeråsissa kaupunginjohtaja kävi monta kertaa myöhemminkin. 

Ystävyyskaupunkivierailujen lisäksi osa matkoista oli opinto- tai konferenssimatkoja. 
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Kaupunginjohtaja osallistui esimerkiksi Norjan kaupunkipäiville keväällä 1946.
262

 Vuonna 1947 

Kunnallinen Keskustoimisto järjesti kunnallisvirkamiehille opinto- ja tutustumismatkan Skotlantiin, ja 

kaupunginjohtajalle annettiin kaupungin puolesta lupa matkan tekemiseen. Opintomatka kesti kolme 

viikkoa, jonka kuluessa oli päivittäin 3‒4 luentoa retkien lisäksi. 
263

 Samana vuonna Kajalan kerrotaan 

käyneen opintomatkalla myös Ranskassa.
264

  

 

Skotlannin ja Ranskan jälkeen vuorossa oli opintomatka Englantiin 1948, ja 1950-luvulla 

opintomatkoja oli useita mm. Saksaan (1951), Norjaan (1952), Neuvostoliittoon (1953), uudestaan 

Saksaan ja Tanskaan (1954) sekä Romaniaan (1956).
265

 Matka Länsi-Saksaan syksyllä 1954 oli Oy 

Rastor Ab:n toteuttama. Syyskuussa 1954 järjestetyn matkan tarkoituksena oli tutustua maan 

sodanjälkeisen nousun syihin.
266

 Saksaan Kajala teki vielä useita matkoja varsinkin 1960-luvulla.
267

 

Ennen Romanian matkaa syksyllä 1956 Olavi Kajala oli lomaillut Englannissa tuttavansa luona elo-

syyskuun vaihteessa ennen eduskuntakauden alkua. Hän halusi matkustaa Englantiin erityisesti 

parantaakseen keskustelutaitoaan englannin kielellä. Englannin puhetaito olisi tarpeen tulevalla 

Yhdysvaltain vierailulla.
268

 Virallisella matkallaan Romaniaan syksyllä 1956 Olavi Kajala seurueineen 

kävi tutustumassa mm. Romanian Kulttuuri-instituuttiin ja Georghe Georghiun tekstiilitehtaaseen.
269

 

Romaniassa Kajala oli käynyt jo aiemmin vaimonsa kanssa kylpylälomalla Vatradorneissa.
270

 Hänen 

kirjeenvaihdostaan käy ilmi monia muitakin ulkomaanmatkoja, kuten osallistuminen kansainväliseen 

kokoukseen nimeltä Conference of the European Symposium on the Administrative Structure of 

Intermediate Organizations Milanossa loppuvuodesta 1959.  
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Olavi Kajalan varapuheenjohtajuus Parlamenttien välisen liiton Suomen ryhmässä 1948‒1951 ja 

jäsenyys Pohjoismaiden Neuvostossa 1956 alkaen veivät häntä myös usein matkoille, erityisesti 

Pohjoismaihin. Ensimmäinen vierailu Yhdysvaltoihin kävi toteen vuonna 1956, kun Kajala pääsi 

osallistumaan New Yorkissa pidettyyn YK:n 11. yleiskokoukseen Suomen valtuuskunnan 

varamiehenä. Varsinaisia edustajia olivat Ralf Torngren, G.A. Gripenberg, Tyyne Leivo-Larsson, 

Lennart Heljas, Irma Karvikko ja Erik Castren. Muita varamiehiä olivat Reinhold Svento, Voitto Saario 

ja Tuttu Tarkiainen. Kokous vei Kajalan ajan kuitenkin niin tarkasti, ettei hänellä ollut mahdollisuutta 

matkustella muualla. Kajala kuitenkin kävi pitämässä juhlapuheen itsenäisyysjuhlassa Fitchburgissä. 

Siellä Kajala tapasi Oskari Tokoin ja muita tunnettuja amerikansuomalaisia. Matkasta jäi Kajalalle 

miellyttäviä muistoja. Hän piti tapaamiaan ihmisiä herttaisina, ja sanoi ihmisten olevan Amerikassa 

”yleensäkin miellyttäviä, estottomia vapaan maan vapaita kansalaisia”.
271

  

 

Palatessaan laivalla New Yorkista Olavi Kajala pääsi keskustelemaan mm. ulkoministeriön 

palveluksessa olevan diplomaatti Ralph Enckellin kanssa ulkopolitiikasta. Kajala oli mielissään 

Enckellin luonnehdinnasta kahden presidentin välillä heidän ulkopoliittisesta suhtautumisestaan: 

Kekkonen oli Enckellin mielestä paljon Paasikiveä ”kansallisempi” suhteissa Neuvostoliittoon. Tämä 

oli myös Kajalan oma käsitys asiasta, mikä yleensä Suomessa käännettiin vastakohdakseen. Enckell 

ilmoitti myös tyytyväisyytensä Suomen delegaatioon ja sen toimintaan YK:ssa. Enckellin mielestä oli 

hyvä noudattaa ohjetta ”asiassa selväpiirteisesti omalla linjallamme, muotojen suhteen mahdollisimman 

joustavasti”.
272

  

 

Suomi‒Neuvostoliitto-seuran Lahden piiriin kaupunginjohtaja Kajala kuului 1940-luvun alkupuolelta 

lähtien. Seuralla oli myös kansainvälistä toimintaa. Kajala toimi seuran varapuheenjohtajanakin. Seura 

toimi Lahden alueella vilkkaasti, järjestäen eri puolilla piiriä juhlia, iltamia ja elokuvaesityksiä sekä 

esitelmätilaisuuksia, joissa pyrittiin tekemään Neuvostoliittoa tunnetuksi.
273

 Lahdessa toimi myös 

Englantilais‒Suomalainen Yhdistys, jonka kanssa Suomi‒Neuvostoliitto-seuran Lahden osasto järjesti 
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rauhanjuhlan vuonna 1947.
274

 Samana vuonna Suomi‒Neuvostoliitto-seura oli antanut Suomen 

kunnille tilaisuuden osallistua erikoisadresseilla onnitteluihin Neuvostoliiton 30-vuotisjuhlien johdosta. 

Lahden kaupunginhallitus osallistui myös onnitteluun ja allekirjoitti painetun onnitteluadressin.
275

 

 

Yksi Kajalan kaupunginjohtajakauden kansainvälisistä huippukohdista oli Neuvostoliiton 

ministerineuvoston puheenjohtaja N. A. Bulganinin ja korkeimman neuvoston puhemiehistön jäsen 

N.S. Hruštšovin vierailu Lahteen 10.6.1957. Kaupunginjohtaja ilmoitti viikon kestävästä Suomen 

vierailusta kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti itse toimia vieraiden isäntänä 

heille tarjottavalla lounaalla, päivälliset isännöisi kaupunginvaltuusto. Kaupunki järjestäisi vieraille 

kiertokäynnin, jonka ohjelmasta oli kuitenkin neuvoteltava ulkoministeriön kanssa. Kaupunginhallitus 

sai ulkoministeriöltä tietoja neuvostoliittolaisten aikataulusta ja vierailuohjelmasta Lahdessa. 

Ohjelmassa mainittiin mm. nuoren etevän bassolaulaja Matti Talvelan esiintyminen, samoin taiteilija 

Reijo Salmisen esiintyminen teollisuusseuran huoneistossa.
276

 Korkea-arvoiset vieraat kävivät myös 

paikallisen maissinviljelijän luona. Tämä hyvän tahdon eleenä tehty Suomen vierailu oli ensimmäinen 

kerta, kun valtiovieras yöpyi Lahdessa.  Neuvostoliittolaisten käyntiä pidettiin merkittävänä 

tapahtumana myös Suomen kansainvälisten suhteiden alalla. Vierailun katsottiin vahvistaneen jo 

aikaisempina vuosina vakiintunutta käsitystä, että Suomen pyrkimys saavuttaa itäisen naapurinsa 

luottamus oli tuottanut myönteisiä tuloksia.
277

 

 

Kaupunginjohtaja Kajalalla oli oma maineensa Neuvostoliitossa. Max Jakobsson kertoo Moskovaan 

tehdystä valtiovierailusta, jolla Kekkonen nosti maljoja Hruštšovin kanssa. Hruštšov oli lausunut: 

”Oikeastaan ei pitäisi puhua enää Paasikiven‒Kekkosen linjasta, olisi sanottava Kekkosen‒Paasikiven 

linja.” Hruštšovin kertoman mukaan Lahden kaupunginjohtaja Olavi Kajala olisi luonnehtinut hänelle 

tuollaista linjan muutosta. ”Hän on hyvä sosialidemokraatti”, Hruštšov oli sanonut.
278
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Bulganinin ja Hruštšovin vierailun ajankohta, 1950-luku, oli poliittisesti kuohuvaa aikaa sosialistien ja 

porvarien vastakkainasetteluineen, noottikriiseineen ja kylmine sotineen. SDP kärsi sisäisistä riidoista. 

Hruštšovin kehuista huolimatta, tai niiden takia, sanotaan Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB:n 

tutkineen Olavi Kajalan tekemisiä. Hannu Rautkallio kirjoittaa Olavi Kajalan olleen mukana myös 

Honka-liiton ja noottikriisin aikaisessa, SDP:n sisäisessä ns. kolmannessa linjassa, joka vastusti Väinö 

Tanneria (Väinö Tanner kannatti Olavi Honkaa presidentti Kekkosen tilalle). Muita kolmannen linjan 

miehiä ja NKP:n edustajien kanssa keskusteluyhteydessä olleita olivat Rafael Paasio, eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja Gunnar Henriksson, Reino Oittinen ja Mauno Koivisto. KGB oli laatinut miehistä 

arvion: ”Kukaan ei uskalla ryhtyä päättäväisiin toimiin Hongan presidenttiehdokkuuden vuoksi, koska 

he pelkäävät puoluejohdon vainoja.”
279

  

 

Lisäksi Rautkallio kirjoittaa Olavi Kajalan solmineen KGB-yhteyksiä toisen lahtelaisen 

kansanedustajan Ensio Partasen kanssa. Kumpikin asennoitui kielteisesti Väinö Leskiseen, sen sijaan 

he suhtautuivat myönteisesti järjestölliseen yhteistyöhön SKP:n kanssa. Olavi Kajala oli puhunut Väinö 

Leskisestä hyvin arvostelevaan sävyyn, haluten samalla korostaa, että ‒ Leskisestä riippumatta ‒ 

SDP:n eduskuntaryhmässä voimistuivat pyrkimykset hyvien suhteiden ja yhteistyön aikaansaamiseksi 

Neuvostoliiton ja NKP:n kanssa.
280

 SDP:n eduskuntaryhmän ja erityisesti Kajalan mielipiteen 

ymmärtää, sillä Lahdella oli kaupallisia yhteyksiä Neuvostoliittoon. Hyvä ratayhteys mahdollisti 

tekstiili-, huonekalu- ja metalliteollisuuden viennin.
281

  

 

Lahti sai Neuvostoliitosta arvovaltaisia vieraita myöhemminkin. Mm. vuonna 1960 Neuvostoliiton 

korkeimman neuvoston valtuuskunnan ryhmä vieraili Suomessa ja kävi myös Lahdessa.
282

 Vuonna 

1963 Lahteen saapui Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Helsingin-suurlähetystön 

lähetystöneuvos P.N. Soveljev seurueineen, joille Lahtea esiteltiin lähinnä talviolympialaisten 

anojakaupunkina.
283
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Itäisen suurvallan lisäksi arvostettiin hyviä suhteita länteen. Olavi Kajala hyödynsi mielellään Lahden 

amerikkalaista leimaa. Kaupunginjohtajan rakastaman kuvailun ”the most American city in Finland” 

oli antanut amerikkalaistunut senaattori Oskari Tokoi käydessään ensimmäistä kertaa Lahdessa.
284

 

Kaupungissa järjestettiin jopa American Days -tapahtuma 1951. Amerikan päiville osallistui 

ulkomaisiakin vieraita, luonnollisesti myös Yhdysvalloista. Mm. Yhdysvaltain Suomen 

tiedotuskeskuksen public affairs officer David Wilson kiitteli jälkeenpäin kovasti tapahtuman ohjelmaa 

ja järjestelyjä. Herra Wilson oli erityisen mielissään paikallishallinnon esittelystä ja kaupunginjohtaja 

Kajalan henkilökohtaisesta osallistumisesta moniin järjestelyihin.
285

  

 

Kaupunginjohtaja Kajala pitikin henkilökohtaisesti huolta Lahden näkyvyydestä ulkomailla 

matkustelun lisäksi kirjeenvaihdon avulla. Esimerkiksi eräs Kajalan Amerikan kontakteista oli 

lahtelaislähtöinen Eino Talikka, joka asui Fitchburgissa, Massachusetissa. Talikka kirjoitti Kajalalle 

1953 kertoen Finland Pictorial –lehden maaliskuisesta numerosta, jossa oli Lahtea selostava 

mainoskirjoitus. Talikan mielestä olisi erittäin toivottavaa tulevaa matkailukautta ajatellen, että sama 

kirjoitus saataisiin myös amerikkalaisiin englanninkielisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Näin ainakin 

osa Eurooppaan suuntaavista matkailijoista tietäisi, mistä ”mantereen amerikkalaisin kaupunki” 

löytyisi. Talikka kertoi yrittävänsä saada kirjoituksen lehtiin uutisluontoisena.
286

 Myöhemminkin 

Kajala lähetti Talikalle konseptin haastatteluksi, jota Talikka sai muokata mielensä mukaan, kunhan ei 

muuttaisi asiatietoja.
287

 Kajala oli mielissään Lahtea esittelevästä haastattelusta, jossa kaupunki esiintyi 

edustavasti.
288

  

 

Tärkeä linkki Yhdysvaltoihin oli Suomen Matkailuyhdistyksen The Finnish National Travel Officen 

asiamies Herman Ramo New Yorkissa. Herra Ramo kävi säännöllisesti Suomessa, ja Olavi Kajala 

mainostikin erästä Ramon lausuntoa, että ”Lahden hotelliolot ovat sangen korkeata tasoa ja että 

Lahdessa on suhteellisesti ottaen milteipä Suomen paras hotellikanta”. Kajala toivoi, että Ramo 
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suosittelisi Lahtea sopivana matkakohteena amerikkalaisille. Kajala kertoi, että kaupunki yritti kovasti 

tehdä propagandaa Lahdessa Salpausselän MM-kisojen (1958) yhteydessä. Kajalan hyvästä 

supliikkitaidosta todistaa myös kirjeessä kirjoitettu hiihtosään kehuminen: ”Oikein sormet syyhyävät 

sauvoihin ja mieli halaa Salpausselälle. Aurinko paistaa ja lumi kimaltelee, niin kuin se vain 

Salpausselän aurinkoisille rinteillä kimallella saattaa. (Tässähän tuli oikeastaan selvää 

mainostekstiä.)”.
289

 

 

Herman Ramo myös ”lähetti” amerikkalaisia matkaajia ja edustajia Lahteen. New Yorkin toimiston 

avulla Suomeen tuotiin vuosittain Scandinavian Travel Comissionin puitteissa amerikkalaisia 

matkatoimistojohtajia henkilökohtaisesti tutustumaan Suomen nähtävyyksiin, jotta nämä voisivat 

alaisilleen ja asiakkailleen paremmin selostaa mikä heitä Suomessa odotti. Esimerkiksi kesällä 1960 

Suomeen saapui 18 matkatoimistojohtajaa, jotka olivat Suomen Matkailutoimiston kutsuttuina vieraina. 

Matkatoimistojohtajien lisäksi Suomeen matkusti samoihin aikoihin toimittajia, kuten Cosmopolitan 

Magazinen Richard Harrity, House&Garden -julkaisun William Houseman sekä Hamilton Basso 

Holiday Magazinen lähettämänä. Ramo painotti näiden henkilöiden tärkeyttä, koska he voisivat 

julkaisuissaan tehdä hyvää Lahden tunnetuksi tekemisessä. Ramo lähestyi asiassa tarkoituksella 

kaupunginjohtaja Kajalaa, sillä tiesi tämän olevan kiinnostunut matkailusta ja koska ”kaikki 

ihastuisivat Lahteen”.
290

 Kävi kuitenkin niin, että sekaannuksen takia Harrityn ja Basson vierailu jäi 

lahtelaisilta isännöimättä. Onneksi herroilla oli Suomen Matkailijayhdistyksen opas huolehtimassa. Sen 

sijaan samana kesänä Lahteen saapuvien amerikkalaisten Joseph Shipleyn ja John Stagen – Holiday 

Magazinesta hänkin – vierailun Kajala vakuutti hoitavansa hyvin. Kajala harmitteli kömmähdystä 

senkin takia, että Lahti oli entisestään parantanut matkailuolojaan. Kaupunginhallitus oli päättänyt 

varata Mukkulan kartanon päärakennuksen ja sen lähipuiston matkailutarkoituksiin, lähinnä 

leiriytymisalueeksi.
291

 Vieraat olivat jälkeenpäin kiitelleet Suomen matkansa Lahden osuutta.
292
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Seuraavana vuonna, loppukesästä 1961 Herman Ramo ja Olavi Kajala kävivät kirjeenvaihtoa koskien 

presidentti Kekkosen Yhdysvaltain vierailua tulevana lokakuuna. Koska vierailu oli ensimmäinen 

suomalaisen presidentin tekemä valtiovierailu Yhdysvalloissa, Ramo halusi tehdä jotain tuntuvaa 

Suomen tunnetuksi tekemisessä. New Yorkin Fifth Avenuelle aiottiin järjestää ikkunanäyttely kadun 

178 liikkeessä. Samoin tehtäisiin Detroitissa ja San Franciscossa, yhteensä olisi luvassa 300 ikkunaa. 

Ikkunoihin tulisi presidentin kuvan lisäksi kuvasuurennoksia Suomesta, seinäjulisteita, 

taideteollisuusesineitä, Askon huonekaluja, tekstiilejä jne. Lahden osuutena olisi hoitaa lainaksi noin 

100 Suomen lippua, koska lokakuun 18. päivä nimettäisiin ”Finland Dayksi” ja Suomen liput 

laitettaisiin liehumaan Fifth Avenuen lipputankoihin. Ramo vetosi siihen, että Helsingin kaupunki 

lainasi lippunsa Oslossa pidettävään Suomi-näyttelyyn, joten eikö ”the most American city in Finland” 

lainaisi liput Suomi-päivää varten. Ramo lupasi vastineeksi lujasti publicityä Lahdelle eri julkaisuissa, 

radiossa ja lehdistössä.
293

  

 

Lahdesta ei kuitenkaan voitu lippuja toimittaa, pahoillaan oleva Kajala kertoi kirjeessään Ramolle. 

Kaupungeilla oli tietyt toimivaltarajansa, joita ei lain mukaan saanut ylittää. Helsinki oli 

valtakunnallisen edustuksen suhteen maan pääkaupunkina erikoisasemassa, ja Tasavallan Presidentti 

Helsingin kuntalainen. Helsingin kaupunki lainaisi siis liput. Ulkoasiainministeriöllä olisi varoja 

kyseiseen tarkoitukseen.
294

  

 

Olavi Kajalan ja Herman Ramon yhteydenpito jatkui ennen kaikkea Lahden markkinoinnin puitteissa. 

Syksyllä 1963 Ramo kirjoitti, että Lahtea pidetään amerikkalaisten matkatoimistojen ja matkustavan 

yleisön tietopiirissä levittämällä tietoja kaupungista, kantosiipialus Tehistä jne. Suomen New Yorkin -

konttori oli myös kääntynyt lukuisten ryhmämatkoja järjestävien toimistojen puoleen, jotta ne ottaisivat 

Lahden huomioon matkailukohteena vuonna 1964. Ramo arvioi tulosten muodostuvan rohkaiseviksi.
295

 

 

Viimein Olavi Kajalalle tuli mahdollisuus myös itse päästä tutustumaan Pohjois-Amerikkaan. Jo 

loppuvuodesta 1962 Kajalalle oli tarjottu mahdollisuutta kuuden viikon opintomatkaan Yhdysvaltoihin 
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ns. Leaders’ scholarship -stipendiaattina. Kajala pyysi apua tuttavaltaan Herman Ramolta, koska halusi 

pätevän asiantuntijan ehdotuksen matkasuunnitelmasta. Lisäksi Kajala halusi tietoa sääolosuhteista 

pukimien kannalta, koska maa oli laaja ja sieltä löytyisi talvellakin ”subtroopillistakin” aluetta.
296

 

Kaupunginjohtaja Kajala halusi saada hyvän yleiskuvan USA:sta. Matkaa varten hän ilmoitti 

opiskelukohteekseen paikallishallinnon ja siitä erityisesti koulu- ja sairaalakysymykset. Kajala halusi 

matkaohjelmaan ainakin Washingtonin, Chicagon ja San Franciscon kaupungit ja lisäksi muutaman 

pienemmän kaupungin, joissa voisi suorittaa vertailua Suomen ja Amerikan kunnallishallinnon välillä. 

Alabaman Birminghamin pormestari oli juuri ollut Lahdessa vieraisilla, joten sielläkin Kajala kävisi, 

jos mahdollista. Kajala oli kuullut puhuttavan paljon myös Texasista ja Floridasta, ja toivoi niitäkin 

ohjelmaan mukaan. Pääasia olisi, ettei matkasta tulisi vain lentämistä paikasta toiseen, vaan voisi 

pysähtyä tutkimaan amerikkalaista elämää sellaisena kuin se on. Kajala sanoi tulevansa todella 

vakavissaan perehtyäkseen kysymyksiin. Hän oli lukenut paljon amerikkalaista kirjallisuutta, ja 

viettänyt jo aiemmin kuusi viikkoa New Yorkissa ja Uudessa Englannissa YK-kokouksen yhteydessä, 

mikä oli avannut portit ”Idän” olosuhteiden pintapuoliseen tuntemiseen. Kajala halusi päästä omin 

silmin näkemään myös ”Lännen”. Ramolta Kajala toivoi siis kuuden viikon matkaohjelmaa, joka 

yhdistäisi huvin ja hyödyn.
297

  

 

Matkan lähestyessä Olavi Kajala otti yhteyttä jälleen lahtelaislähtöiseen, Fitchburgista Ashtabulaan 

muuttaneeseen Eino Talikkaan, ja toivoi voivansa pistäytyä tämän uudessa kotikaupungissa. Ashtabula 

oli yksi Amerikan suomalaisimpia kaupunkeja. Kajala pyysi Talikalta neuvoa Grey Hound -linja-

autojen käyttämiseen osalla matkaa, esimerkiksi välillä San Francisco‒Los Angeles.
298

 Kajala toivoi, 

ettei Ashtabulassa ryhdyttäisi hänen tulonsa takia erikoisjärjestelyihin, vaan hän haluaisi olla siellä 

yksityishenkilönä ja tutustua paikallisiin suomalaisiin ja kaupungin kunnallisiin laitoksiin. Kajala odotti 

kovasti Ashtabulaan pääsyä, sillä hän olisi kuullut siitä paljon eri yhteyksissä ja halusi 

malttamattomasti päästä tutustumaan entisiin lahtelaisiin.
299
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Matkan lopulta toteutuessa varhaiskeväällä 1964 Kajala oli ehtinyt jo avioitua uudelleen Helny 

Talvitien kanssa, ja tuore rouva lähti matkalle mukaan. Matkareitiksi valikoitui New York–

Washington–Buffalo–Niagara Falls–Ashtabula–Cleveland–Chicago–San Francisco–Los Angeles–

Anaheim–Santa Ana–Orange–San Diego–Tijuana–Los Angeles–Flagstaff–Gallup– Dallas–New 

Orleans–West Palm Beach–Lantana–Lake Worth–Washington‒New York.
300

 Chicagossa Kajala 

vieraili The International City Managers’ Associationissa.
301

  Teurastamoissa ei vierailtu, mutta Kajala 

kehui kaupungin omistamia Michigan-järven hyvin hoidettuja ranta-alueita, jotka olivat 

kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Dallasissa Kajala pääsi osallistumaan kaupunginneuvoston 

kokoukseen. Maailmaa kuohuttaneesta presidentti Kennedyn murhasta Kajala keskusteli ainoastaan 

taksikuskien kanssa, koska he kertoivat mielipiteensä varauksettomammin kuin kaupungin 

viranomaiset. New Mexicon Gallupissa seurue vieraili Window Rockin intiaanireservaatissa. Los 

Angelesista Anaheimiin matkattiin helikopterilla, ja Kajalasta oli mielenkiintoista seurata matalalta 

suurkaupungin elämää. Sielläkin ihmiset asuivat yleensä yhden perheen omakotitalossa.
302

  

 

Matkalla Olavi Kajala tapasi paljon ihmisiä, mm. amerikansuomalaisia, joille hän kotiin palattuaan 

kirjoitti kiitoskirjeet. Kalifornian Orangessa asuvaa Eino Kolehmaista Kajala kiitti käynneistä 

Tijuanissa ja San Diegossa, jossa vierailtiin mm. Christian Businessmen Societyn kokouksessa. Kajala 

kehui Kolehmaista synnynnäiseksi public relation -mieheksi. 
303

 Kajala kehui myös Los Angelesissa 

asuvaa varakonsuli Veikko Huttusta, jonka työtä Amerikassa arvostettiin Kajalan kuuleman mukaan 

korkealle.
304

 Amerikansuomalaisia Kajala tapasi paljon etenkin Floridassa, jossa hän osallistui 

jumalanpalvelukseen ja piti siellä ”saarnan”. Tätä hän piti yhtenä elämänsä ihmeellisimpänä 
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elämyksenä, samoin kuin vanhojen tanssia Turistiklubin haalilla. Kajala oppi mielestään eniten 

amerikkalaisuudesta Lake Northissa asuvan herra Halmeen avulla.
305

  

 

Matkan jälkeen Olavi Kajala kirjoitti oppineensa, että sekä Amerikassa että Suomessa on sellainen 

hallintojärjestelmä, joka on muotoutunut historiallisten tosiasiain ja paikallisten olosuhteiden 

vaatimusten mukaisesti. ”Se mikä sopii Amerikalle, ei välttämättä sovi Suomelle ja päinvastoin. On 

kuitenkin hyvä, että tämän tosiasiain aina silloin tällöin joutuu uudelleen toteamaan.”
306

 Yhdysvaltain 

matkalla tuntuukin olleen Kajalalle erityinen merkitys ainakin hänen kirjeenvaihtonsa perusteella, sillä 

hän mainitsi kirjeissä matkastaan monille eri henkilöille. Lukuisten lehtihaastattelujen lisäksi Kajala 

esitteli opintomatkansa antimina mm. Amerikan kouluoloja Lahden koulujen opettajien 

opettajainkokouksessa.
307

 

 

Suurvaltojen hyvien suhteiden vaalimisen lisäksi Olavi Kajala arvosti pienempienkin valtioiden 

ystävyyttä. Ystävyyskaupunkitoiminta olikin Olavi Kajalan aikana aktiivista. 

Ystävyyskaupunkitoiminnalla pyrittiin lisäämään kaupunkilaisten ja eri yhteisöjen kansainvälistä 

kanssakäymistä ja tuntemusta muista kulttuureista. Jalona periaatteena oli myös vähentää kansakuntien 

välisiä ristiriitoja. Sotavuosien jälkeen Lahti solmi useita kansainvälisiä suhteita veljeskaupunkiliikkeen 

avulla. Jo 1939 oli solmittu suhde ruotsalaiseen Västeråsiin. Vuonna 1947 Lahden 

ystävyyskaupungeiksi tulivat Tanskan Randers, Norjan Ålesund ja Islannin Akureyr. Kaupunkien 

kesken tehtiin vierailuja ja järjestettiin mm. urheilukilpailuja. Erityisen aktiivista toiminta oli 

Västeråsin, Ålesundin ja Randersin kanssa. Kaupunginjohtaja Kajala ajoikin poikkeuksellisen 

voimakkaasti pohjoismaisen yhteistyön asiaa. Kajala oli mm. puheenjohtajana komiteassa, joka ajoi 

passivapauden Pohjoismaihin vuonna 1954. Kajalaa pidettiin ystävyyskaupunkitoiminnan 

uranuurtajana, ja tämän takia hänestä puhuttiin leikillisesti toisena ulkoministerinä.
308
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Veljeskaupunkitoiminta ulottui kunnallishallinnon sarallekin. Esimerkkinä yhteisestä toiminnasta oli 

virkavaihto. Vuonna 1948 Västeråsin kaupungin rahakamari ehdotti virkailijain vaihtoa Lahden, 

Västeråsin, Randersin ja Ålesundin kaupunkien välillä.
309

 Seuraavana keväänä Västeråsin kaupungin 

Pohjoismaiden yhteistyötoimikunta ilmoitti, että se oli suunnitellut virkailijavaihdon jatkoksi kunnan 

työläisten vaihtoa kaikkien pohjoismaisten veljeskaupunkien kesken. Kolme työläistä joka kaupungista 

kävisi vastaavassa veljeskaupungissa ja ottaisi siellä osaa oman ammattialansa työhön kotikaupungin 

kustantaessa matkat ja oleskelun perillä. Lahden kaupunki osallistui työläisvaihtoon Västeråsiin 

sähköasentajan, Randersiin katurakennustyömiehen ja Ålesundiin betonityömiehen voimin.
310

 

 

Lahti oli ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka solmi ystävyyskaupunkisuhteen Neuvostoliittoon 

vuonna 1953. Kaupunginhallitus oli esittänyt ystävyyssuhteiden solmimista Suomi‒Neuvostoliitto-

seuran välityksellä ukrainalaisen Zaporoshjen kaupungin kanssa.
311

 Yhteistyötä tehtiin mm. Suomen 

Nuorisojärjestöjen Edustajiston järjestämän Suomen ja Neuvostoliiton ystävyysviikon yhteydessä, 

kuten vuonna 1959 kutsumalla Zaporoshjen kaupungin edustajat vierailulle kyseiseen tapahtumaan.
312

  

 

Kesällä 1956 kaupunginhallitus ryhtyi kaupunginjohtajan ehdotuksesta etsimään unkarilaista 

veljeskaupunkia.
313

 Jo samana vuonna solmittiin ystävyyssuhteet Pécsin kaupunkiin.
314

 Myös Ranskan 

kanssa käytiin neuvotteluja veljeskaupungista 1960-luvun alussa. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti, 

ettei esitys Lahden ja Ranskan Brestin kaupungin välisestä ystävyyssuhteesta antanut aihetta 

toimenpiteisiin. Olavi Kajalan kirjeestä Suomen Pariisin suurlähettiläälle käy ilmi, että Lahden 

kaupungilla ei ollut talousarvion puitteissa mahdollisuutta lisätä ystävyyskaupunkiensa lukua.
315

 

 

Oman aktiivisen ystävyyskaupunkitoimintansa ohella Kajala huolehti lisäksi muiden suomalaisten 

kaupunkien ulkomaisista veljessuhteista. Esimerkiksi vierailtuaan Lahden kaupungin edustajana Itä-

Saksan Brotterodessa Kajala sai tehtäväksi paikalliselta kaupunkineuvostolta etsiä tälle 5 000 asukkaan 
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talviurheilukeskukselle Suomesta veljeskaupunki. Keskusteltuaan asiasta useiden asiantuntijoiden 

kanssa Kajala ehdotti Brotterodea Kemijärven kauppalan kumppaniksi.
316

 Samoin Olavi Kajala kertoi 

Valkeakosken kauppalalle mahdollisuuksia solmia ystävyyssuhteet neuvostoliittolaisen Jaltan 

kaupungin kanssa.
317

 Myöhemmin Brotteroden kaupunginjohtaja ehdotti Lahdelle ystävyyskaupungiksi 

Jenaa, jossa lahtelaiset myöhemmin vierailivatkin.
318

  

 

Viimeinen Olavi Kajalan edustus veljeskaupunkitoiminnassa ennen kuolemaansa oli henkilökohtainen 

vierailu Randersissa esittämässä kaupungin onnittelut 24.2.1967 60 vuotta täyttävälle pormestarille 

Sven Thingholmille. Olavi Kajalan kanssa aktiivisesti ystävyyskaupunkitoiminnassa ollut 

kansanedustaja Ensio Partanen muisteli, että ystävyystoiminen oli äärimmäisen luontevaa niin 

kanssakäymisessä, urheilussa kuin kulttuurissakin.
319

 

 

5. Lahden tunnettuus ja imago 

Lahden kaupunkia kuvattiin usein sanoilla eteenpäin pyrkivä, vireä, ennakkoluuloton – samat 

määritelmät saatettiin liittää myös kaupunginjohtaja Olavi Kajalan nimeen. Hämeen Kansa kirjoittikin, 

että oli vaikea sanoa, kuinka paljon kaupungin kehityksessä oli Kajalan ansiota, ”mutta epäilemättä 

kaupungin henkinen ilmapiiri heijastuu myös kaupunginjohtajassa – ja päinvastoin.” 
320

 Lahti oli 

pitkään Suomen nuorin kaupunki, mikä myös osaltaan kuvasi sitä. Historialliselta asemaltaan se oli 

pikemminkin ”Hollolan Lahti” entiseen emäpitäjäänsä viitaten. Olavi Kajala itse toi mielellään Lahtea 

esille Suomen amerikkalaisimpana kaupunkina. Toisaalta Kajala markkinoi Lahtea myös teollisuus-, 

yrittäjä- ja puusepänkaupunkina, koska hän oli halukas edistämään paikallista teollisuutta ja 

kaupankäyntiä. Teatterinystävänä Kajala taas korosti Lahden kulttuuri-imagoa Kaupunginteatterin, 

Konserttitalon, talviurheilun, messujen ja myöhemmin Kansainvälisen Kirjailijatapaamisen paikkana. 
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Karjalaisen siirtoväen tuoma väestönlisäys ja kaupunkikuvan ilmeinen raikastuminen olivat 

kiistattomia. Olavi Kajala toivoi matkailun lisääntyvän Lahdessa, kuten koko Suomessa, ja teki töitä 

edistääkseen vierailijoiden saamiseksi kaupunkiinsa. 

 

Lahden ulkoisista merkeistä tunnetuimmat olivat radiomastot ja hyppyrimäki. Yleisradioaseman 

mahdollistamat radiolähetykset alkoivat Lahdessa jo vuonna 1925 harrastelijoiden toimesta. Oy 

Suomen Yleisradio perustettiin seuraavana vuonna, minkä seurauksena alettiin etsiä sopivaa paikkaa 

suurradioaseman rakentamiseksi. Lahti sai aseman sijaintinsa ja tarjoamansa ilmaisen tontin ansiosta. 

Suurmastot pystytettiin vuonna 1927 ja ”Huomio, huomio, täällä Lahti” alkoi kuulua Lahden 

yleisradioasemalta huhtikuussa 1928. Sähkövirran säästämiseksi tehty modernisointi valmistui 1953, 

minkä jälkeen aloitettiin Ula-lähetykset. Lahti oli tärkeä Ula-ohjelman välitysasema Tampereen, 

Jyväskylän ja Mikkelin suuntaan. Myös televisiolähettimet saatiin vuosina 1958 ja 1966.
321

 

Kaupunginjohtaja Kajalan mukaan mikään ei ollut tehnyt Lahtea yhtä tunnetuksi kuin yleisradio ja 

Salpausselän talviurheilukisat. Matkoillaan Kajala oli hämmästynyt, miten tärkeä Suomen ja Lahden 

tunnetuksi tekijä yleisradio oli ollut. Radion kuuntelijat tiesivät kaupungin pitkäaaltoasemasta, sillä se 

löytyi tekstinä radiovastaanottimesta.
322

  

 

5.1 Pikku-Viipuri 

Jälleenrakennusajan Lahti oli hyvin amerikkalaishenkinen, mutta toisaalta sitä kutsuttiin myös pikku-

Viipuriksi. Luovutetusta Karjalasta siirtyi Lahteen runsaasti yrityksiä talvisodan ajasta aina 1950-

luvulle.
323

 Yksin Viipurista Lahteen siirtyi 119 kauppaliikettä, 18 teollisuuslaitosta ja 43 

käsityöläisliikettä sekä 160 palveluammatin harjoittajaa. Kovin suurta muutosta Viipurista tai Karjalasta 

siirtyneet liikkeet eivät Lahden liike-elämään tuoneet, lähinnä muutamia uusia erikoisliikealoja. Osa 

liikkeistä siirtyi edelleen muille paikkakunnille, kun kaupunki ei pystynyt tarjoamaan liiketiloja tai 

tontteja kaikille.
324

 Yksinkertaistetusti kaupunkiyhteisön henkisen ja aineellisen rakentumisen pystyi 
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jakamaan niin, että suurteollisuus oli peruslahtelaista, osa liike-elämästä ja suuri osa henkisen kulttuurin 

noususta karjalaista tuontitavaraa.
325

  

 

Myös tavalliset luovutetusta Karjalasta tulleet asukkaat vaikuttivat kaupunkikuvaan. Karjalaiset jatkoivat 

omia tapojaan ja perinteitään, joita hämäläiset omaksuivat, vieroksuivat tai ne sekoittuivat ”valtaväestön” 

tapoihin. Karjala-seurat toimivat vilkkaasti. Ortodoksit saivat pitkän odotuksen jälkeen oman kirkon 

pikku-Viipuriin harjun rinteeseen, kun Lahti lupautui antamaan mahdollisimman edustavan tontin
326

. 

Viipurista Lahteen siirtynyt urheiluseura Viipurin Reipas sai muiden viipurilaisten urheiluseurojen 

muassa hyvän vastaanoton. Urheiluelämä vilkastui ja kaupunkiin saatiin uutta asiantuntemusta eri 

urheilulajeista.
327

 

 

Pikku-Viipuri -nimitys ei aina ollut lahtelaisille mieluisa, olihan kaupunkilaisista 5/6 vanhaa 

hollolanlahtelaista tai muuta ei-viipurilaista perua. Kuvapostin Maija Dahlgren kirjoitti, että Lahden 

kanta-asukas ei mielellään luovuttanut koko kunniaa kaupungin kasvojenkohotuksesta yksinomaan 

karjalaisten kannettavaksi, eikä ollut innostunut vilkasveristen tulokkaiden ”ennen meitä oli 

vedenpaisumus” -mentaliteetista. Toisaalta siinä missä karjalaisten panos oli arvokas Lahden 

sivistykselliseen ja taloudelliseen nousuun, lahtelaisten sanottiin olevan myötätuntoisia ja 

ennakkoluulottomia siirtoväkeä kohtaan. Karjalaisten osuus Lahden kasvussa oli kuitenkin selvyys, ja 

kaupungin talous kehittyi huimaa vauhtia edullisen sijainnin ja muiden suotuisten tekijöiden 

vaikutuksesta. Kuvapostissa vanha lahtelainen kunnallismies kuvasi kaupunkia sanoin: ”Tämä kaupunki 

on kuin Konstantinopoli, idän ja lännin yhtymäkohta, kaikenheimoisten ihmisten kokooja ja sulattaja. 

Täällä on karjalaista ja pohjalaista, on savolaista ja varsinaissuomalaista.”
328
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5.2 Kulttuurikohteet ja matkailu 

Lahdessa oli aloitettu määrätietoiset toimet matkailuelinkeinon kohottamiseksi jo ennen sotia, mutta 

kesti pitkään, ennen kuin todelliset yritykset matkailun edistämiseksi elpyivät. Lahden merkitys 

suomalaisessa matkailussa oli jakaantunut vuosittain järjestettyihin Salpausselän kisoihin ja toisaalta 

asemaan järvimatkailussa Päijänteen vesistön päätepisteessä. Kumpikin tekijä oli sellainen, että se 

toimi vain tietyn ajan vuodesta; Salpausselän kisat vain yhden viikonlopun ajan ja järvimatkailu 

lämpimät kesäkuukaudet. Toki kaupungissa oli turisteille museoita, konsertteja ja teatteria, mutta 

selkeä matkailukohde ja vetotekijä puuttuivat.
329

  

 

Matkailukohteena Lahti saavutti hitaasti suosiota. Kaupunki säilyi läpikulkupaikkana vielä 1950-

luvullakin, koska Lahdessa ei ollut turismia varten erityistä vierailukohdetta luonnonnähtävyyksiä 

lukuun ottamatta. Lahden imago perustui nuorekkuuteen, kehitykseen ja teollistumiseen. Muutos 

kävijämäärissä alkoi näkyä vuosikymmenen loppupuolella, ja kaupungin matkailutoimikunta 

perustettiin vuonna 1958. Matkailuasiamies aloitti työnsä seuraavan vuonna.
330

  

 

Matkailuala, kuten muukin elämänlaatua kohentava ala, alkoi piristyä 1940-luvun lopulla valuuttapulan 

ja asukkaiden heikon taloudellisen aseman parannuttua. Kuntalaisten omien matkailumahdollisuuksien 

parantamiseksi Lahteen alettiin suunnitella ensimmäistä matkatoimistoa keväällä 1949 Lahden Seudun 

Matkailijayhdistyksen toimesta. Viimein matkatoimiston perustaminen turistimatkailua varten toteutui 

kaupungin ja matkailijayhdistyksen yhteisenä hankkeena 1950-luvun alussa. Matkailu oli 

ennakkoluulottomien ja modernien lahtelaisten keskuudessa suosittua, mihin heijastui kaupungin nopea 

taloudellinen kehitys. Vuoden 1950 alkupuoliskolla lahtelaisille myönnettiin yli tuhat 

esteettömyystodistusta ja passia ulkomaanmatkoja varten.
331

  

 

Lahden kaupunki halusi kuitenkin itse matkakohteeksi. Kaupunginjohtaja Kajala oli vilpittömän 

vakuuttunut Lahden vetovoimaisuudesta. Hän oli sitä mieltä, että Lahden hotellit ja ravintolat edustivat 

varsin korkeaa tasoa. Lahdelle oli suotu myös luonnonkauneutta niin runsaasti, ettei kaupunginjohtaja 

nähnyt mitään estettä siihen, ettei Hollolan Lahdesta olisi voinut kehittää suuren tyylin turistikeskusta. 
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Olavi Kajalan tuttava, New Yorkissa asuva Suomen matkailuedustaja Herman Ramo oli hänkin 

Lahdessa käydessään todennut, että kaupunkiin voisi hyvällä omallatunnolla lähettää amerikkalaisia 

turisteja ”tuomaan dollareita, hurmaantumaan Salpausselän valkeista hangista, nauttimaan kesällä 

laivamatkalla Vesijärven valkeasta sinestä ja Päijänteen jylhistä näkymistä.” 
332

 

 

Kaupunginjohtaja isännöi mielellään itse Lahdessa vierailevia valtiollisia, kunnallisia, kongressi- tai 

ystävyysvierailuja. Esimerkki lahtelaisesta turistikierroksesta voidaan kertoa Suomen 

Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksen raportista. Itä-Hämeessä toukokuussa 1952 julkaistussa 

artikkelissa kerrottiin, kuinka Lahden kaupunginjohtaja Kajala esitti hallintoalueensa elämän, olot ja 

kehityksen mahdollisimman valoisin värein, kuitenkin lennokkaimmin ja taitavammin kuin kukaan 

muu, ja kaiken lisäksi salakavalasti. Kajala vei ryhmän kiertokäynnille, jolla nähtiin mm. Kärpäsen 

kuuluisa kansakoulu, sähkölaitos, taidemuseo, kaupunginsairaalan uusi poliklinikka, Mikkolan 

Kiviveistämö, jossa parhaillaan oli viimeistelyn alla Väinö Aaltosen muovaama Lahden sankaripatsas, 

ruotsalaisten lahjatalojen alue, Metsäpellon omakotialue ja Sikosuon asutusalue. Kajala piti kohteista 

selostusta tavalliseen tapaansa vuolaasti, kaskujen ja sattumusten höystämänä.
333

  

 

Kaupunki pyrki hyödyntämään myös vuoden 1952 olympialaisia ja sen tuomaa turistivirtaa. Kaupungin 

omistamat urheilukentät annettiin käyttöön kesäkisoja varten.
334

 Edellisenä vuonna valmistunut 

Kisapuiston jalkapallokenttä avokatsomoineen ja lipunmyyntikojuineen oli rakennettu osittain 

olympialaisten jalkapallon alkuotteluita silmällä pitäen. Lahti oli saanut järjestääkseen olympialaisten 

jalkapalloturnauksen peleistä kaksi karsintaottelua ja yhden varsinaisen olympiapelin. 

Turkki‒Alankomaiden Antillit-ottelun aluksi kenttä vihittiin virallisesti käyttöön 21.7. Tilaisuudessa 

puhunut kaupunginjohtaja Kajala nimesi uudet kentät ”Pikku-Vesijärven Kisapuistoksi”.
335

 Lahden 

messutkin halusivat hyödyntää Helsingin olympialaisia. Lahti avasi kauppa- ja teollisuusmessunsa 

olympiakesänä 1952, ajatuksena saada olympiamatkailijoita myös sinne. Messuilla, joilla oli lähes 200 

näytteilleasettajaa ympäri maata, haluttiin antaa hyvä kuva kaupungin elinkeinoelämän vireydestä ja 

toiminnanhalusta. Kaupunkia mainostettiin ”amerikkalaismaisen nopean kehityksen kaupunkina”, ja 
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nähtävyyksinä esiteltiin Salpausselän, Vesijärven ja Päijänteen luonnonkauniita maisemia sekä 

Vierumäen ja Pajulahden urheilukeskuksia.
336

 Yleisesti ottaen olympialaisista tuli sisämaassa 

melkoinen pettymys, sillä kisojen vaikutus esim. Lahden liike-elämään jäi vähäiseksi panostuksesta 

huolimatta.
337

  

 

Muutaman vuoden välein järjestettävät messut nousivatkin yhdeksi Lahden pysyvistä vetonauloista. 

Lahden käsityö- ja tehdasyhdistys järjesti ensimmäiset messut jo ennen talvisotaa. Toiset messut 

järjestettiin keskellä pulaa ja säännöstelyä vuonna 1947. Ne onnistuivat erinomaisesti, kävijöitä oli noin 

38 000 ja tuotteiden esittelyn ohella solmittiin runsaasti kauppoja. Messujen järjestämiseen käytetyt 

varat ja nähty vaiva tuottivat tulosta.
338

 Messujen järjestäminen kävi kuitenkin yhdistykselle raskaaksi 

1950-luvun puolivälissä. Koska messut osoittivat kasvuhakuisuutta, hankkeeseen liittyivät vuonna 

1956 Lahden Kauppakamari, Lahden Liikemiesyhdistys ja Yksityisyrittäjien Lahden Aluejärjestö. Kun 

Lahden neljännet messut järjestettiin 1959, kävijämäärä oli toista sataa tuhatta, mikä oli yli 

kaksinkertainen vuoden 1952 messujen kävijämäärään verrattuna. Vuonna 1966 perustettiin viimein 

Lahden Messut Oy, jossa elinkeinoelämän järjestöjen ohella osakkaana oli Lahden kaupunki.
339

  

 

Kaupungin imagon kannalta kaikenlainen näkyvyys oli tärkeätä. Kun ensimmäiset Olavi Kajalan 

kaupunginjohtajakauden aikaiset messut järjestettiin 8.6.‒6.7.1947, Lahden Käsityö- ja tehdasyhdistys 

pyysi myös Lahden kaupunkia osallistumaan. Kaupunginhallituksen päätöksestä kaupunki osallistui 

messuille järjestämällä näyttelyhalliin kaupungin väkilukua, voimankulutusta, menoja, varoja, 

teollisuuden bruttoarvoja ja kaupungin netto-omaisuutta käsitteleviä tilastollisia taulukoita.
340

 Messujen 

ollessa käynnissä kesäkuun lopulla 1947 Etelä-Suomen Sanomat otsikoi: ”Lahden II Messut ilmentävät 

sitä henkeä, mikä on Lahdelle ja lahtelaisille ominaista.” Kaupunginjohtaja oli pitänyt avajaispuheen, 

jossa hän oli ylistänyt sekä lahtelaista yrittäjyyttä että puusepäntaitoa:  

 

Lahti on yleisessä tietoisuudessa puuseppien kaupunki. Tämä käsitys perustuu useissa 

tapauksissa omakohtaiseen kokemukseen. Lahden puusepänteollisuus on lisännyt hyvin monen 
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suomalaiskodin viihtyisyyttä, eivätkä Lahden huonekalut ole vieraita ulkomaillakaan. Ennen 

sotia niitä myytiin Jerusalemia, Bombayta ja Rio de Janeiroa myöten, ja taas on niiden vienti 

ulkomaille alkanut. Puhe puuseppien kaupungista on siis oikeutettua, mutta jos asia 

ymmärretään niin, että Lahti on vain puuseppien kaupunki, niin silloin ei tunneta tosiasioita.--- 

Niinpä Lahden monikymmenpäinen puusepänliikkeen harjoittajan joukko voi osoittaa monia 

esimerkkejä siitä, että uusi yrittäjä saa kiittää aikaisempaa isäntäänsä tai pitemmälle ehtinyttä 

ammattitoveriaan alkupääoman lainaamisesta tai takaamisesta. Tämä tällainen yhteisen hyvän 

harrastus on niitä voimatekijöitä, joita Lahti saa osaltaan kiittää kasvunsa ripeydestä. 

Teollisuuden kasvu on luonut edellytykset muulle kasvulle ja tuo oikea ja rehti yrittämisen 

henki on ikään kuin itsestään ulottunut myös kunnallisen toiminnan piiriin. Samoin kuin 

useimmat Lahden parhaista naisista ja miehistä voivat käyttää itsestään kunniamainintaa self 

made, samoin voi kaupunkimme hyvällä syyllä ottaa arvonimekseen self made.
341

  

 

Olavi Kajalan puhe kuvaa hyvin sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden vimmaa rakentaa uutta ja 

menestyä, ja ainakin puheensa perusteella Kajala antoi kaiken tukensa ja tunnustuksensa Lahden 

yrittäjille. 

 

1950-luvulla messut jatkoivat suosittuina ja kävijämäärät jatkoivat nousuaan. Kaupunki oli ymmärtänyt 

messujen vetovoiman, ja 1960-luvun alussa kaupunginhallitus kehotti Lahden Messujen järjestäjiä 

ottamaan kaikki Lahden talouselämän eri alat mukaan messuille.
342

 Samoihin aikoihin 

kaupunginhallitus suunnitteli toimintaa Lahden Messujen laajentamiseksi niin, että myös kaupunki olisi 

mukana niiden järjestämisessä.
343

 Kaupunginjohtaja Kajalan mukaan muutaman vuoden välein 

järjestettävät messut olivat tarpeen vaatimat. Messuajatus oli elänyt vuosikymmeniä ja aina vain 

voimistumistaan voimistunut. Messuille osallistuvien lukumäärä oli jatkuvasti kasvanut niin 

näytteillepanijoiden kuin yleisönkin osalta. Näyttelyosastoja oli laajennettu ja täydennetty. Kuluttajat 

olivat todenneet, että messuilla pystyi vaivattomasti suorittamaan vertailuja eri kulutustarvikkeiden 

välillä.
344
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Viimein kaupallisten järjestöjen ja kaupungin kesken tehtiin sopimus Lahden messujen kehittämisestä 

mm. hankkimalla rahoitusta messu-urheiluhallin saamiseksi. Messuhalli voitaisiin rakentaa myös 

jäähalliksi. Samassa yhteydessä voitaisiin ratkaista hiihtostadionin käyttökysymys, jotta alue saataisiin 

viihtyisäksi myös kesäaikana. Alueesta olisi mahdollista saada sopivin järjestelyin edustava messu- ja 

urheilupuisto.
345

  

 

Laadukas teatteritarjonta oli omiaan lisäämään kulttuurimatkailua. Kaupunginjohtaja Kajalan rakas 

harrastus oli pitkään ollut teatteri. Jo Tampereella hän oli mukana Tampereen Työväen Teatterin 

johtokunnassa varapuheenjohtajana vuosina 1932‒1942 sekä Työväen näyttämöiden liiton hallituksen 

jäsenenä vuosina 1933‒1936. Myös Lahdessa Kajala teki paljon kunnallisen teatterin saamiseksi 

kaupunkiin.
346

 Olavi Kajala oli Tampereella ajanut aktiivisesti Tampereen Työväen Teatterin 

itsenäistymistä, ja ollut muutenkin vuosikausia teatterin asioista päättävässä lautakunnassa. Lahdessa 

innokas teatterimies osallistui keskusteluun kolmen paikallisen teatterin yhdistämisestä, asia, joka oli 

ollut esillä jo ennen Kajalan kaupunginjohtajakautta. Keskustelu oli tyrehtynyt sodan jalkoihin, mutta 

nyt hanke sai uuden vaikutusvaltaisen puoltajan kaupunginjohtajasta. Kajala ryhtyi heti sodan jälkeen 

ajamaan yhdistymisasiaa tarmokkaasti, sillä hän toimi Lahden Kaupunginteatterin hallituksen 

puheenjohtajana vuosina 1945‒1948.
347

  

 

Alustaessaan Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön yleisessä kokouksessa kesällä 1945 Kajala 

totesi, ettei teatteritalon rakentaminen vielä ratkaisisi teatterikysymystä eikä talon rakentaminen noissa 

oloissa ollut edes mahdollista. Pääasia ei ollutkaan se, missä näyteltiin, vaan mitä ja miten. Esimerkiksi 

Työväenteattereissa tulisi näytellä työväenhenkisiä näytelmiä. Lahdessa oli edellytykset saada aikaan 

valtionapua nauttiva työväenteatteri. Kajalan mielestä olisi voitu ajatella kaikkia työväenpiirejä 

edustanutta teatteria, mutta myös teatteria, jossa olisivat porvarillisetkin tahot olleet mukana. Muussa 

tapauksessa muodostuisi paikkakunnalle kolme teatteria, josta seuraisi valtionavun jakautuminen 

kolmeen erään. Keskittymällä yhteen teatteriin saataisiin taso nousemaan. Kun sitten joskus saataisiin 

teatteritalo, olisi teatteri valmis siirtymään siihen. Taloudellisesti keskittyminen olisi ennen kaikkea 
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edullista. Periaatteellisesti olisi työväen rohkeasti luovuttava entisistä muodoista, jos se katsottaisiin 

hyväksi. Huhtikuussa 1945 kaupunginhallitus asettikin toimikunnan puheenjohtajanaan 

kaupunginjohtaja Kajala tutkimaan kaupunginteatterin perustamismahdollisuuksia.
348

 Toimikunnan piti 

harkita erikoisesti sitä, olisiko mahdollisuuksia aloittaa teatterin toiminta jo syksyllä 1945 siten 

järjestettynä, että näytännöt pidettäisiin vuorotellen kaupungissa jo olevissa teatteriesityksille 

soveltuvissa huoneistoissa. Toimikunta tuli kaupunginteatterin perustamisen suhteen myönteiseen 

tulokseen, ja kaupunginvaltuuston päätöksellä Lahden Kaupunginteatteri perustettiin 

osakeyhtiömuotoisena 15.4.1946. 
349

  

 

Lahden Kaupunginteatterin avajaiset olivat 8.9.1946. Kaupunginjohtaja Kajala piti avajaisissa puheen, 

jossa hän sanoi Kaupunginteatterin perustamisvaiheiden olleen tyypillisen hämäläiset. Asiaa oli 

pohdittu perin pohjin, esitetty perusteluita puolesta ja vastaan, punnittu tarkoin syyt ja vastasyyt, ja kun 

vihdoin oli päästy asiasta selvyyteen, käytännölliset toteuttamistoimenpiteet oli suoritettu nopeasti. 

Kajalan mukaan Kaupunginteatteri syntyi Lahteen olosuhteiden pakosta, kun teatteritoimintaa 

järkiperäistettiin. Oli epätarkoituksenmukaista pitää kahta tai kolmea teatteria, joilla ei ollut täysin 

tyydyttäviä toimintamahdollisuuksia. Kolmelle teatterille ei ollut riittänyt katsojia kaupungin nopeasti 

lisääntyvästä asukasluvusta huolimatta.
350

 

 

Kajala muistutti puheessaan, että jokaiselle lahtelaiselle oli taattava tilaisuus päästä nauttimaan 

teatterinsa taideantimista ilman taloudellisia tai muita esteitä. Kaupunginteatterin hallitus olikin 

erityisesti muistanut suurperheiden äitejä tarjoamalla näille virkistystä järjestämällä lastenhoidon 

näytäntöjen ajaksi. Kajala murehti teatterin väliaikaisten tilojen pienuutta, mutta kertoi teatteritalon 

olevan rakennuslistalla vasta monien muiden, enimmäkseen julkisten, rakennusyritysten jälkeen. 

Kaupunki lahjottaisi Kaupunginteatterille tontin, joka olisi teatterille sijainniltaan edullinen.
351
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Koska varsinaista teatteritaloa ei ollut mahdollista rakentaa, sekä 1950-luvun alkupuolella Fellmanin 

pellolle valmistuneen ammattikoulukompleksin juhlasali että vuonna 1954 valmistunut Konserttitalo 

toimivat pitkään Lahden Kaupunginteatterin kotisaleina. Teatteri oli siirtynyt osakeyhtiöstä 

täyskunnalliseksi vuonna 1950.
352

 Kajalan aktiivinen teatteriharrastus jatkui Kaupunginteatterin 

hallituksen puheenjohtajuuden jälkeen Valtion näyttämötaidelautakunnan jäsenyytenä 1949‒1952.
353

  

 

Kaupunginjohtaja Kajalalla oli kätensä mukana myös kansainvälisen kirjailijatapaamisen alkuun 

panemisessa. Paljon mainetta saanut, Mukkulassa kesäisin järjestettävä Kansainvälinen kirjailijakokous 

sai alkunsa Lahden kesäyliopiston perustamisesta. Kesällä 1961 oli kaupunginhallituksen aloitteesta 

koottu toimikunta tutkimaan mahdollisuuksia kesäyliopiston saamisesta Lahteen. Toimikunnan 

puheenjohtajana oli kaupunginjohtaja Kajala.
354

 Kesäyliopisto saatiin, ja sen vanavedessä junailtiin 

Mukkulan kirjailijatapaaminen. Kirjailijakokouksen synnystä on eri versioita. 

 

Yhden version mukaan kirjailijakokouksen idea sai alkunsa junassa. Syksyllä 1962 Olavi Hongan 

vaalitoimiston virkailija Arvo Salo sattui samaan junaan kahden lahtelaisen kansanedustajan, Ensio 

Partasen ja Lahden kaupunginjohtajan Olavi Kajalan kanssa. Matkalla Lahdesta Helsinkiin Salo esitti, 

että Lahden kesäyliopiston ohessa voisi järjestää kansainvälisen kirjailijatapaamisen. Kajala alkoi 

innokkaana aloitteentekijänä ideoida seminaaria, jonka merkeissä itä ja länsi voisivat kohdata. Sekä 

Kajala että Partanen tiesivät tapahtumasta olevan hyötyä niin Lahden maineelle kuin poliittisestikin.
355

  

 

Toisen version mukaan ajatus kirjailijatapaamisesta sai alkunsa autossa. Päätökseen kokouksen 

järjestämisestä johti lopulta Arvo Salon ja Ensio Partasen autossa käymä poukkoilevakin keskustelu. 

Tarinan mukaan kolme miestä istui taksin takapenkillä, mahdollisesti juhlimasta palaamasta, ja silloin 

syntyi ajatus Mukkulan kirjailijakokouksesta. Autossa istui Partasen ja Salon lisäksi salaperäinen 

kolmas mies, joka saattoi olla Lahden kaupunginjohtaja Olavi Kajala. Arvo Salo kuitenkin muisteli, 

että tapahtuma-aika oli varmuudella alkuvuosi 1963 ja tapahtumapaikkana Lahden kaupungin virka-

auto. Kolmatta miestä ei ollut. Salo esitti ajatuksen kirjailijakokouksen järjestämisestä Kajalalle vasta, 
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kun tapasi seuraavan kerran Lahdessa. Salo ja Partanen luottivat Kajalaan, koska tämä tunnettiin 

rivakkana toiminnan miehenä, jolla oli myös hyvät yhteiskunnalliset suhteet.
356

  

 

Oli Kirjailijakokouksen alkusysäys millainen tahansa, tapahtuma oli hiljalleen realisoitumassa. Arvo 

Salo kävi Lahdessa tapaamassa lahtelaisia kunnallispoliitikkoja. Näiltä Salo tiedusteli, miten kaupunki 

mahtaisi suhtautua siihen, että Lahdessa pidettäisiin kansainvälinen kirjailijakokous. ”Kajala lämpeni 

ajatukselle. Hän uskoi, että kaupunki ja kesäyliopisto lähtisivät mukaan hankkeeseen, jonka suuri etu 

piilisi siinä, että se antaisi uuden lisän Lahden julkisuuskuvalle”, Salo muisteli. Imago-kysymyksiä 

hyvin ymmärtävä Kajala jäi odottelemaan Eino Leino Seuran yhteydenottoa, jotta hanketta saataisiin 

viedyksi virallisesti eteenpäin. Salon mukaan demarit olivat voimiensa tunnossa ja toimivat yhtä aikaa 

monella rintamalla.
357

  

 

Keväällä 1963 pidettiin ensimmäinen tiedotustilaisuus. Olavi Kajala muistutti tilaisuudessa, että 

suomalaiset voivat nyt onnitella itseään ja ”kirjallista keittiönurkkaamme, joka seminaarin mukana 

tulee kokemaan suuren maailman tuulahduksen”. Seminaarin järjestäjäksi saatiin Eino Leinon Seuran 

puheenjohtaja Eino S. Repo, ja kesällä 1963 idän ja lännen kirjailijat tapasivat Mukkulassa.
358

  

 

Ensimmäisen vuoden aiheena oli ”Kirjailija ja ennakkoluulot”. Neuvostoliiton kirjailijaliitto osallistui 

tilaisuuteen mielellään, sillä suojelijaksi saatiin rouva Sylvi Kekkonen. Lahden Kansainvälisen 

kirjailijakokouksen synnylle oli näin olemassa maailmanpoliittinen tilauksensa ja tapahtuma herätti 

kiinnostusta myös länsimaissa. Olavi Kajala oivalsi heti sekä kokouksen mahdollisuuden toimia idän ja 

lännen kohtauspaikkana että sen, miten suuri pr-voitto kokous Lahdelle olisi. Kokouksesta haluttiin 

tehdä kansainvälisesti painokas tapahtuma, jolla olisi merkitystä sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Congress for Cultural Freedom -järjestö tuotti paikalle ranskalaisen Claude Simonin ja amerikkalaisten 

rahoittama Radio Free Europe lähetti reportterinsa paikalle.
359

 

 

Kun kaupunginjohtaja Kajala kuoli keväällä 1967, kirjailijakokoukselle alkoi kasaantua vaikeuksia osin 

juuri hänen kuolemansa takia. Eino Leino Seuran puheenjohtaja Eino S. Repo sanoi Kajalan olleen 
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”laaja-alainen ja kulttuurisia arvoja ymmärtävä, kirjailijakokouksen tuki ja turva – meidän lenkkimme 

Lahteen”. Olavi Kajalan näkemyksissä kirjailijakokouksen säännöllinen järjestäminen Lahdessa oli 

ollut tarvittava lisä Lahden julkisuuskuvaan amerikkalaisimpana ja dynaamisimpana kaupunkina. Tämä 

loi perustan myös myöhemmälle maineelle kalseana bisnes-kaupunkina. Kirjailijakokouksen myötä 

Kajala oli halunnut hakea Lahdelle parempaa kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja korostaa 

samalla kulttuurisia arvoja.
360

  

 

Lahti ei pyrkinyt matkailukohteeksi ainoastaan kulttuurin avulla. Mainetta toivat jokavuotiset Lahden 

Salpausselän talvikisat, samoin kuin säännöllisesti toistuvat MM-kisat, jotka ovat olennainen osa 

Suomen hiihdon historiaa. Salpausselkä on myös Lahden kaupungin ja Lahden hiihtoseuran historiaa. 

361
 Lauri ”Tahko” Pihkalan aloitteesta Lahteen perustettiin vuonna 1922 hiihtoseura, jonka päämääräksi 

tuli kansainvälisen hiihtokeskuksen luominen kaupunkiin. Seura vuokrasi kaupungilta hiihtostadionin 

alueen 50 vuodeksi. Jo loppuvuodesta 1922 valmistui hiihtomäki, jossa voitiin hypätä jopa 30 metrin 

pituisia hyppyjä. Tahko Pihkala vertasi Salpausselkää ”Etelä-Suomen Ouluksi ja Suomen 

Holmenkolleniksi”.
362

 

 

Salpausselkä kansainvälistyi nopeasti. Ensimmäiset MM-kilpailut pidettiin vuonna 1938. Sota hiljensi 

hiihtourheilua kuten kaikkea muutakin toimintaa, mutta 1950-luvulla alkoi uusi nousun kausi. Kisoissa 

tehtiin yleisöennätyksiä, joita avittivat taloudellinen noususuhdanne ja Lahden väkiluvun nopea kasvu. 

Seuraavat MM-kisat hiihdettiin Lahdessa vuonna 1958. Näihin kisoihin ilmoittautui jo 18 maan 

joukkueet. 
363

 MM-kisoihin anottiin julkaistavaksi jopa erityistä postimerkkisarjaa. Lahden kaupungin 

hoidettavaksi toivottiin mm. kaupungin koristelua ja liikennettä koskevat seikat sekä huolehtiminen 

tärkeistä edustustehtävistä. Kisoja varten vaadittiin paljon työtä hiihtostadionilla, kuten uuden 

ravintolan rakentaminen, varastoja, toimistoja, katsomoja, keskisuuri mäki ja tilapäisrakennelmia kuten 

käymälöitä ja myyntikojuja.
364
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Salpausselän kisoista vastasivat aina pääasiassa Lahden hiihtoseuran kouliintuneet toimitsijat. MM-

kisoissa apuna olivat myös Suomen Hiihtoliiton järjestelykoneisto. Pitkän odotuksen jälkeen 

hiihtostadionin alue siirtyi viimein vuonna 1968 kaupungin omistukseen.
365

 Olavi Kajala näki talvikisat 

yleensä tilaisuutena markkinoida Lahden kaupunkia. Hän kestitsi mielellään kansainvälisiä vieraita, 

kuten toimittajia ja MM-organisaation jäseniä tai kisoja seuraamaan tulleita valtiollisia vieraita. 

Salpausselän kisat olivat epäilemättä yksi Lahden vetonauloista vuosi toisensa jälkeen.  

 

Lahtelaisen talviurheilun ‒ ja matkailunkin ‒ ehkä mittavin hanke oli kuitenkin yritys saada kaupunkiin 

omat olympialaiset. Marraskuussa 1958 Lahden kaupunginvaltuustossa tehtiin päätös vuoden 1964 

talviolympialaisten anomisesta Lahteen. Urheilu- ja retkilautakunta selvitti, olisiko Lahdella 

mahdollisuuksia kisojen järjestämiseen. Selvityksen mukaan Lahdessa oli mahdollista suorittaa kaikki 

hiihtolajit, luistelulajit, jääkiekko-ottelut ja ampumahiihto, yhteensä 17 lajia sillä edellytyksellä, että 

rakennettaisiin keinojääkiekkostadion ja kunnon katsomot Kivimaan urheilukentälle. Sen sijaan 

alppilajeja, syöksylaskua ja pujottelua varten ei ollut tarpeeksi korkeata maastoa koko maassa. Kisojen 

valmistelussa ja läpiviemisessä tarvittaisiin urheiluliittojen tuki. Urheilu- ja retkilautakunta oli 

lähestynyt kirjelmällä Työväen urheiluliittoa sekä Hiihto-, Luistelu- ja Jääkiekkoliittoa yhteistyöstä 

talviolympialaisten järjestämisessä. Liittoja pyydettiin asettamaan kisakoneistoon tarpeelliset 

asiantuntijat sekä takaamaan kukin omassa lajissaan kisojen sääntöjen mukaisen pitämisen. 

Hiihtolajeissa Lahdessa oli jo pätevä ja kokenut toimitsijajoukko MM-hiihtojen tiimoilta.
366

 

 

Lautakunta kartoitti myös majoitustarpeen. Kilpailijoita saapuisi mahdollisesti 1 000, ja heidät 

majoitettaisiin urheiluopistoihin, ammattikouluun, urheilutaloon, retkeilymajaan sekä Kivimaan, 

Kärpäsen ja Kartanon kansakouluihin. Kansallisten Olympiakomiteoiden noin 800 jäsentä voitaisiin 

majoittaa lahtelaisiin hotelleihin, Aulangon hotelliin sekä Heinolan ja Riihimäen hotelleihin. Turistit 

majoitettaisiin 25 lahtelaiseen oppi- ja kansakouluun ja opistoihin, yksityisiin perheisiin, Heinolan, 

Hämeenlinnan ja Helsingin kaupunkeihin sekä Riihimäen ja Kouvolan kauppaloihin, jotka kaikki 

sijaitsivat Lahdesta 35‒100 kilometrin etäisyydellä. Lautakunta arvioi myös kisoista aiheutuvat kulut, 

mm. keinojäästadionin rakentaminen, ja pääsylippujen myynnin tulot. Lajeiksi esitettiin kahdeksan 

hiihtolajia, seitsemän luistelulajia, jääkiekkoa, ampumahiihtoa sekä ylimääräisenä pohjoismaalaisena 
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sarjana jääpallo, johon myös Neuvostoliitto osallistuisi. Kisa-ajaksi ehdotettiin 28.2.‒8.3.1964, jolloin 

Salpausselän lumi- ja keliolosuhteet olisivat parhaimmillaan ja aurinkoiset säät alkaisivat.
367

  

 

Keväällä 1959 Münchenissä pidettiin Kansainvälisen Olympiakomitean kokous, jossa päätettäisiin 

vuoden 1964 talviolympialaisten kisojen pitopaikasta.
368

 Kokouksessaan Olympiakomitea hylkäsi 

Lahden anomuksen, ja vuoden 1964 talviolympialaisten pitopaikaksi valittiin Itävallan Innsbruck. 

Lahtelaiset saivat kuitenkin tukea uuteen hankkeeseen arvovaltaiselta taholta. Suomen Olympiakomitea 

lähetti kaupunginhallitukselle kirjelmän 24.3.1960: ”Suomen Olympiakomitea käsitteli kokouksessaan 

15.3.60 kysymystä vuoden 1968 olympialaisten talvikisojen järjestäjäkaupungista, kuultuaan 

kaupunginjohtaja von Frenckellin selostuksen asiaa koskevista alustavista neuvotteluista 

Kansainvälisen Olympiakomitean San Franciscossa pidetyssä kokouksessa. Voidakseen 

asianmukaisella teholla edelleen hoitaa tätä Suomen kannalta tärkeää asiaa, pyytää Suomen 

Olympiakomitea kunnioittavasti, että Lahden Kaupungin Hallitus hyväntahtoisesti ilmoittaa komitealle: 

- onko Lahden kaupunki edelleen halukas anomaan vuoden 1968 olympialaisten talvikisojen 

isännyyttä ja siis vastaamaan kisajärjestelyistä ja  

- onko Lahden kaupunki valmis myönteisessä tapauksessa ryhtymään tästä aiheutuviin 

toimenpiteisiin?” 

 

Olympiakomitean kirjelmän seurauksena urheilulautakunnalta pyydettiin lausuntoa, ja se ilmoitti 

27.4.1960 kaupunginhallitukselle olevansa yksimielinen siitä, että Lahti ottaisi vastaan Suomen 

Olympiakomitean arvokkaan tarjouksen. Urheilulautakunta muistutti, että Lahti eikä mikään muukaan 

kaupunki Suomessa voisi hoitaa koko talviolympiaohjelmaa, koska sopivaa maastoa ei ollut alppilajien 

eikä kelkkailun järjestämistä varten. Vuoden 1968 talviolympialaisten järjestämisoikeutta Suomeen 

anottaessa esitettäisiin, että hiihtolajien kaksi pääryhmää, alppilajit ja ns. pohjoismaiset lajit, jaettaisiin 

eri järjestäjien kesken.
369

 Selvityksen mukaan Lahteen pitäisi edelleen rakentaa keskusstadion luistelua 

varten sekä erikseen jääkiekkostadion.
370
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Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä kisa-anomuksen, alkoivat neuvottelut.
371

 Suomen Hiihtoliitolle 

ehdotettiin kääntymistä Itävallan, Sveitsin tai Ranskan hiihtoliiton puoleen löytämään sopiva kaupunki, 

joka yhdessä Lahden kanssa olisi halukas hoitamaan kisat. Asiaa valmistelevan toimikunnan 

puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Kajala. Toimikunnan jäsenistöön kuului mm. 

toimitusjohtaja Åke Wahlroos.
372

  

 

Talvella 1961 kutsuttiin edustajat Ruotsista, Norjasta ja Moskovasta Salpausselän kisoihin, jotta 

saataisiin tilaisuus neuvotella mahdollisuuksista järjestää talviolympialaiset yhteistyönä.
373

 

Myöhemmin keväällä kaupunginjohtaja ja toimitusjohtaja Wahlroos neuvottelivat Åren ja Östersundin 

kaupungin edustajien kanssa kisojen järjestämisestä.
374

 Neuvottelut jatkuivat vuodelle 1962
375

, jonka 

keväänä kaupunginhallitus oli jo lähettämässä kesäkuiseen Kansainvälisen Olympiakomitean 

Moskovassa pidettävään kongressiin edustajistonsa kaupunginjohtaja Kajala muassaan. Kävi kuitenkin 

ilmi, ettei kongressiin oteta virallisesti vastaan talviolympialaisten anojapaikkakuntien lähetystöjä. 

Niinpä Lahdesta lähti kongressiin kaupungin epävirallisiksi edustajiksi kaupunginjohtaja Kajala, 

toimitusjohtaja Wahlroos ja apulaiskaupunginsihteeri Osmo Kock markkinointia tekemään.
376

 

 

Vuonna 1962 olympiahankkeen mainostamista alettiin tehostaa asettamalla toimikunta, jonka 

puheenjohtajaksi määrättiin matkailuasiamies Tauno Lautamatti.
377

 Syksyllä oli tarkoitus julkistaa 

talviolympialaisia silmälläpitäen Lahtea esittelevä selostus Kansainvälisen Hiihtoliiton FIS:n 

tiedotuslehdessä.
378

 Aiemmin samana vuonna kaupunginjohtaja Kajala ja toimitusjohtaja Wahlroos 

olivat osallistuneet Kööpenhaminassa pidettyyn Kansainvälisen Hiihtoliiton kokoukseen.
379

 Suomen 

Luisteluliitolle toimitettiin mainosaineistoa talviolympiakisoja varten ja Japanissa järjestettävää 

tiedotustilaisuutta tuettiin rahallisesti. Olympiatoimikunnalla oli valmius käyttää myös asiantuntija-

apua olympiamainostoiminnassa.
380
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Seuraavana vuonna tahti kiihtyi. Toimitusjohtaja Wahlroos matkusti Lahden edustajana Seefeldissä 

1.‒3.2.1963 pidettävään Kansainvälisen Hiihtoliiton kokoukseen.
381

 Pian Itävallan matkan jälkeen 

Wahlroosin oli määrä tehdä matka Wieniin olympia-asian merkeissä.
382

 Seuraavana vuorossa olivat 

FIS:n kokous Ateenassa ja Kansainvälisen Olympiakomitean kokoukset Lausannessa ja Nairobissa. 

Kokouksiin päätettiin lähettää jälleen kaupunginjohtaja Kajala, toimitusjohtaja Wahlroos ja 

apulaiskaupunginsihteeri Osmo Kock, ja lisäksi FIS:n kokoukseen lehtori Yrjö Kaloniemi.
383

 

Olympiakomitean Baden-Badenissa pitämässä kokouksessa vuoden 1968 kesäkisat päätettiin antaa 

Mexico Citylle. Olavi Kajala kirjoitti Åren kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle, että oli 

harmittavaista, että seuraava Olympiakomitean kokous pidettäisiin Innsbruckissa, jonne kaikki 

mahdollisesti Lahtea talvikisapaikaksi äänestävät valtiot eivät saapuisi.
384

  

 

Kaupunginjohtaja Kajala matkusti Innsbruckiin vuoden 1964 talviolympialaisiin teknillisen 

apulaiskaupunginjohtaja Uolevi Nuotion, konsuli Wahlroosin, lehtori Kaloniemen ja 

apulaiskaupunginsihteeri Kockin kanssa.
385

 Matkalle annettiin kaupungin auto kuljettajineen edustajien 

käyttöön. Innsbruckissa järjestettäisiin kahvitilaisuus, jonka kulut maksaisi kaupunginhallitus.
386

 

Edustajien oli tarkoitus myös harjoittaa ”turistipropagandaa” jakamalla valokuvia ja esitteitä. Kajala 

toivoi myös Åren edustajien tulevan mukaan.
387

 Innsbruckissa Kajala piti vetoavia puheita 

Olympiakomitealle. Yhden teesin mukaan olympialiikkeen voima ja merkitys rakentui siihen, että sillä 

on korkeat ihanteet eikä se sietänyt minkäänlaista diskriminointia. Jokaisella olympiaperheen jäsenellä 

täytyisi olla mahdollisuus järjestää olympiakisat, kuten jokaisella kilpailijalla täytyi olla samat oikeudet 

ja samat mahdollisuudet. Nämä ajatukset suomalaisilla oli mielessä, kun ryhdyttiin toimenpiteisiin 

vuoden 1968 talviolympiakisojen saamiseksi Suomeen. Suomellakin piti olla mahdollisuus fair play -

hengen mukaan järjestää kisat alppimaaston puuttumisesta huolimatta, kunhan se huolehtisi siitä, että 
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koko talviolympiakisojen ohjelma toteutettaisiin. Olihan Suomi kuitenkin vanha talviurheilumaa, jossa 

harjoitettiin kaikkia talviurheilulajeja.
388

 

 

Puheessaan Olavi Kajala selvitti, kuinka Lahti järjestäisi olympiakisat hiihdon 

maailmanmestaruuskisojen tapaan. Vuonna 1958 näitä kisoja oli seuraamassa yli 200 000 henkeä. Lahti 

pystyisi järjestämään hiihdon, luistelun, bobsleyn, lugen ja jääkiekkoilun talviolympiakisojen ohjelman 

mukaisesti. Alppilajit kilpailtaisiin Ruotsin Åressa, joka oli tarjonnut apuaan kisojen järjestämisessä. 

Lento Lahdesta Åreen kestäisi vain tunnin, huomattavasti vähemmän kuin lento Lahdesta Pohjois-

Suomeen.
389

 

 

Kajala huomautti, että jos mitalit laskettiin asukasta kohti, toisena tulivat suomalaiset. Käytännöllinen 

näkökohta oli myös, että jos talviolympialaiset järjestettäisiin vain alppimaissa, jouduttaisiin tinkimään 

periaatteesta, että jokaisella kilpailijalla olisi samat oikeudet. Ei-alppimaiden kilpailijoilla oli 

alppimaastossa urheillessaan vastassaan myös ”alppitauti”. Siksi olisi oikein ja kohtuullista, että myös 

ei-alppimaat saisivat vuoroon alppimaiden kanssa järjestää olympiakisat. Lisäksi Kajalan perusteluihin 

kuului se, että kun vuoden 1964 kesäkisat olisivat Aasiassa, vuoden 1968 kesäkisat Amerikassa ja kun 

Keski-Euroopassa oli talviolympialaisia ollut useammin kuin missään muussa osassa maapalloa, 

vuoden 1968 kuuluisat tällä kertaa Pohjolalle.
390

  

 

Lahtelaisten pettymykseksi vuoden 1968 talviolympialaiset annettiin Ranskan Grenoblelle. Olavi 

Kajalan arkistoimassa The New York Times -lehtileikkeessä Lahtea soimattiin huonosti varustelluksi. 

Kaupungin kirjoitettiin mm. sijaitsevan kaukana ”maassa, jota suuri osa eurooppalaisista ei miellä 

eurooppalaiseksi”. Toisaalta myös Japanin Sapporoa ja Kanadan Banffia moitittiin sijainnista. Artikkeli 

sai Kajalan ja kaupunginlakimies Tauno Pulkin lähettämään toimittaja Robert Daleylle kirjeen, jossa he 

pahoittelivat artikkelin vääriä tietoja. Artikkelissaan Daley mietti, ”onko Lahdessa katuja”, ja 

vastineessaan kaupungin edustajat vakuuttivat, että Lahti on tunnettu erityisesti leveistä kaduistaan. 
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Daleylle lähetettiin vielä kuvitettu Lahti-teos sanojen vakuudeksi.
391

 Myös kaupunginjohtaja Erik von 

Frenckellille luovutettiin Lahden Historia -teos kiitokseksi hänen suorittamastaan mainonnasta 

talviolympialaisten saamisessa Lahteen.
392

 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Kajala olivat 

tyytyväisiä von Frenckellin osuuteen talviolympiakisojen hankkimisyrityksessä. Kajala kuitenkin oli 

sitä mieltä, että loppuvaiheessa von Frenckell ehkä yritti liikaa. Eräässä televisiohaastattelussa von 

Frenckell oli ”ryssitellyt ja harmitellut, mikä ei ollut asialle eduksi”.
393

  

 

Olavi Kajala osallistui olympialaishankkeeseen kuolemaansa saakka. Vuoden 1968 kisojen 

hylkäämispäätöksenkin jälkeen Lahti halusi hakea talviolympialaisia. Kaupunginhallitus suhtautui 

vuosien 1972 ja 1976 talviolympiakisojen anomiseen myönteisesti ja antoi asian jaoston 

valmisteltavaksi. Åren kunnanvaltuusto ilmoitti, että se anoisi yhdessä Lahden kanssa vuoden 1972 

olympialaisten alppilajeja. Lahti käytti edelleen konsuli Wahlroosin asiantuntemusta hyväkseen, ja 

Wahlroos matkusti monissa tilaisuuksissa maailmalla ajamassa Lahden olympia-asiaa. 

Kaupunginjohtaja Kajalan viimeiseksi panokseksi olympiahankkeessa jäi matka Roomaan huhtikuussa 

1966 esittämään Kansainvälisen olympiakomitean kokouksessa kaupungin anomus saada 

järjestettäväkseen vuoden 1972 talviolympialaiset.
394

 Kajala matkusti konsuli Wahlroosin kanssa. 

Ennen Rooman-matkaa pidettiin Helsingissä lehdistön edustajille kaksi talviolympialaisten 

järjestämistä koskevaa tiedotustilaisuutta.
395

 Eräänä markkinointikeinona Roomassa päätettiin järjestää 

Lahtea esittelevä näyttely Valokuvanäyttelytoimikunnan ehdotuksen johdosta.
396

 Olympia-asia sai 

myös julkisuutta Urheilutoimittajaliiton ja kansainvälisen urheilutoimittajaliiton käynnistä Lahdessa. 

AIPS:n virallinen bulletiini kirjoitti vierailun seurauksena kaupungista artikkelin. Bulletiini oli 7 000 

urheilutoimittajan kansainvälinen jäsenlehti, joten kaupunki sai laajaa julkisuutta artikkelin ansiosta.
397
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Vuoden 1972 talviolympialaiset sai Sapporo Japanissa, ja vuonna 1976 kisat pidettiin jälleen 

Innsbruckissa Itävallassa.
398

 Lahti oli tehnyt suuren työn yrittäessään saada suuren luokan kilpailut 

kaupunkiin. Yritys oli ainutlaatuinen maanlaajuisestikin, mutta kuvaa hyvin pienen maan pienen 

kaupungin ennakkoluulottomuutta ja lujaa uskoa omiin kykyihinsä.  

 

5.3 Tapaus Sirpo 

Olavi Kajala yritti kaikin tavoin parantaa Lahden matkailu-, kulttuuri- ja urheilutarjontaa. Yksi 

toteutumattomaksi jäänyt yritys oli edesauttaa Lahden kaupunginorkesteria. Oltuaan mukana Lahden 

Kaupunginteatterin perustamisessa, Kajala halusi nostaa myös Lahden kaupunginorkesterin tasoa ja 

näkyvyyttä. Lahden kaupunginorkesteri oli perustettu vuonna 1950, ja sen ensimmäisen vakituisena 

kapellimestarina toimi Martti Similä vuodesta 1951 vuoteen 1957. Lahteen oli vuonna 1954 

valmistunut myös mainetta saanut Konserttitalo, jossa kaupunginorkesteri piti konserttinsa. Nyt 

orkesterille olisi saatava ansioitunut kapellimestari, joksi Kajala kaavaili entistä viipurilaista, professori 

Boris Sirpoa. Sirpo kävi Lahdessa neuvottelemassa ehdotuksesta talvella 1958, mutta muuten Olavi 

Kajala piti Sirpoon yhteyttä lähinnä kirjeitse.
399

 

 

Boris Osipovits Sirpo (aik. Sirob, alkup. Wolfson, s. 1893) oli viulisti, kapellimestari ja 

musiikkipedagogi. Hän oli tullut Venäjältä Suomeen vuonna 1912 Helsingin Filharmonisen orkesterin 

viulunsoittajaksi. Vuonna 1918 Sirpo perusti Viipurin musiikkiopiston, ja toimi sen johtajana 

talvisodan syttymiseen saakka 1939. Ennen kaikkea Sirpo oli viulistien opettaja. Hänen kuuluisimpia 

oppilaitaan oli Heimo Haitto. Sodan sytyttyä Sirpo siirtyi presidentti Hooverin kutsumana 

Yhdysvaltoihin Portlandiin Oregoniin musiikinopettajaksi ja kapellimestariksi.
400

  

 

Myös Yhdysvalloissa Boris Sirpo oli tunnettu. Hän oli saanut arvonimiä ja tunnustuksia mm. Oregonin 

valtiolta, Portlandin kaupungilta ja Yhdistyneiltä Kansakunnilta. Portlandissa työskennellessään hänen 

aikaansaannoksiaan olivat mm. musiikkijuhlat Hood Riverillä, jotka saavuttivat suurta kansainvälistä 
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huomiota. Oregonin Little Chamber Orchesterin kanssa Sirpo teki kaksi tunnustusta saanutta 

Euroopan-matkaa. Sirpo oli Portlandin Chamber Orchesterin perustaja ja johtaja ja oli tunnettu 

kyvykkäänä musiikkijohtajana. Oregonin lehdistö oli arvostellut häntä suosiollisesti jo vuosia. Sirpoa 

oli pyydetty Portlandin sinfoniaorkesterin johtajaksi useita kertoja ja hän olikin vieraillut orkesterin 

kapellimestarina. Boris Sirpo oli myös saanut tunnustusta pätevästä työohjelmasta kehittää 

musiikkitaiteilijoita Lewis & Clark Collegen musiikkiosaston johtajana ja oppilas-sinfoniaorkesterin 

johtajana. Kaiken lisäksi hänellä oli yksityisoppilaita. Sirpo sai monia virkakutsuja eri yliopistoista 

Yhdysvalloissa, mutta tästä huolimatta hän oli valmis vastaanottamaan Olavi Kajalan kutsun Lahteen. 

Boris Sirpo uskoi, että kaupungilla olisi suuria mahdollisuuksia.
401

  

 

Boris Sirpo oli valmis jättämään asemansa ja monet aktiviteettinsa Portlandissa. Ratkaisevana tekijänä 

olivat hänen ”rakkautensa musiikkiin, Suomeen ja ennen kaikkea Lahteen”. Sirpo toisi mukanaan 

kulttuurikotinsa suurine kirjastoineen, joka hänen edes mentyään jäisi kaupungille muistoksi. Suuresta 

elämänmuutoksesta johtuen Boris Sirpo toivoi pitkäaikaista virkasopimusta, sillä pelkästään työn 

organisoiminen häntä tyydyttävään tapaan vaatisi aikaa.
402

  

 

Olavi Kajala lähestyi Boris Sirpoa luottamuksellisesti. Kajalan mukaan Lahden koko musiikkielämä 

tarvitsi Sirpoa. Kajala sanoi olevansa puhdas laicus musiikin alalla, mutta entisenä 

kaupunginreviisorina oli tehnyt huomioita eri tahoilla. Lahdessa varoja käytettiin runsaasti taide-

elämän edistämiseen, mutta tulokset olivat suhteellisen vähäisiä. Vuonna 1958 Kaupunginteatteri sai 

talousarvion mukaan 25 miljoonaa ja kaupunginorkesteri 14 miljoonaa markkaa, siis Lahden 

mittapuissa suuret summat. Olavi Kajalan mielestä näillä varoilla voitaisiin saada paljon 

tuntuvampiakin tuloksia. Esimerkkinä Kajala mainitsi, ettei yhteistyö teatterin musikaalisen puolen ja 

orkesterin välillä ollut paras mahdollinen. Jos Lahteen saataisiin pätevä, arvovaltainen ja oikeata 

ambitiota omaava henkilö kuten Sirpo, Kajalan mukaan ”syntyisi munia ja poikasia”.
403
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Kaupunginjohtaja Kajala oli keskustellut luottamuksellisesti valtuuston puheenjohtajan ja valtuuston 

eri poliittisten ryhmien johtajien kanssa Boris Sirpon saamisesta kapellimestariksi. Kaikki olivat 

hämmästyttävän yksimielisiä siitä, että Sirpo täytyisi saada Lahteen. Kajala kuitenkin huomautti 

Sirpolle, että olosuhteet mm. palkkojen suhteen olisivat toisenlaiset Lahdessa kuin Yhdysvalloissa. 

Asuntokysymys sen sijaan järjestyisi helposti.
404

  

 

Boris Sirpo oli ajatellut paljon muuttamista takaisin Suomeen ja Lahteen, ja tullut siihen 

johtopäätökseen, että elämänmuutos tulisi olemaan mielenkiintoinen. Kaupunginjohtaja Kajalan ja 

kaupungin avulla saataisiin paljon hyviä tuloksia Lahden hyväksi. Hänellä olisi suuri työ myydä 

omaisuutensa Portlandissa, vaikka hän ottaisikin kirjansa ja musiikkinsa mukanaan. Sirpo odotti 

virkasopimuksen valmistumista ja toivoi siinä ilmaistavan kaupungin ja Sirpon velvollisuudet toisiaan 

kohtaan yksityiskohtaisesti, samoin kuin hän toivoi apua asunnon ostamisessa. Kun sopimukset olisi 

allekirjoitettu, uutisen voisi antaa lehtiin sekä Yhdysvalloissa että Suomessa.
405

 

 

Olavi Kajalasta oli lupaavaa ja samalla lohdullista, että hänen ja Boris Sirpon ajatukset kävivät yksiin. 

Yhteistyöllä ja Sirpon pätevällä johdolla Lahden musiikkielämä saataisiin uuteen kukoistukseen. 

Lahdessa oli jo suunniteltu alustavasti, että nykyinen ylen kallis ja hajanainen orkesteri korvattaisiin 

homogeenisemmalla kamariorkesterilla ja että orkesteritoiminta voitaisiin kytkeä musiikkiopiston 

toiminnan yhteyteen. Kunnallishallinnon byrokratian vuoksi olisi perustettava uusi virka uutta 

korkeampaa palkkaluokkaa varten, ja ennen tätä musiikkiopisto maksaisikin osan Sirpon palkasta. 

Tästä huolimatta Olavi Kajala piti varmana, että virallinen Lahti haluaisi Boris Sirpon virkaan. 

Ammattimiehet olivat asiasta yksimielisiä, ja kaupunginjohtaja uskoi, että valtuustossa saataisiin 

tarvittava kahden kolmasosan enemmistö ajatuksen taakse. Kajala huomautti vielä, että missään 

muussa kaupungissa ei näin nopea ratkaisun teko tulisi kysymykseen. Boris Sirpo voisi pitää tätä 

erityisenä arvonosoituksena itseään kohtaan, kun ja jos kaupunginvaltuusto ratkaisisi asian seuraavassa 

kokouksessaan kesäkuussa 1958. Vakuuteltuaan suurta myötämielisyyttä Sirpon asiaa kohtaan, Kajala 

kirjoitti, että jopa musiikkilautakunnan puheenjohtaja Åhfelt-Arjamo, joka oli aikaisemmin ollut 

asiassa hiukan varovaisempi, oli nyt hyvin kiinteästi mukana Kajalan ajatuksessa. ”Sekin on hyvä 

                                                 

404
 Olavi Kajalan kirje Boris Sirpolle 8.4.1958. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja Olavi Kajalan kirjeenvaihto 1946‒1961, 

LKA. 
405

 Boris Sirpon kirje Olavi Kajalalle 21.4.1958. Lahden kaupunki Kaupunginjohtaja Olavi Kajalan kirjeenvaihto 

1946‒1961, LKA. 



93 

 

merkki asian kehittymisestä oikeaan suuntaan”, Kajala kirjoitti Sirpolle. ”Hämäläinen mentaliteetti on 

sellainen, että asiaa pitää perusteellisesti harkita. Siinä ei saa olla mitään ns. järjestelyn 

sivumakuakaan.”
406

 

 

Kaikesta yrittämisestä ja esityöstä huolimatta hanke koki pahan takaiskun, kun kaupunginvaltuuston 

äänestyksessä ei saatu määräenemmistöä uuden viran perustamiseksi. Kaupunginjohtaja Kajala kuvasi 

tapahtunutta surkeaksi epäonnistumiseksi. Hän valitti tapahtunutta syvästi ja nimenomaan Lahden 

kaupungin kannalta. Kajalan henkilökohtaisena vakaumuksena oli edelleen, että Boris Sirpo olisi ollut 

juuri se voimakeskus, jota Lahdessa kipeästi kaivattiin. Tulos oli Kajalalle pettymys ja suuri yllätys, 

sillä kaksi valtuuston suurinta ryhmää, porvarillinen ja sosialidemokraattinen, olivat tehneet asiasta 

myönteiset päätökset. Kummassakin ryhmässä oli kuitenkin sen verran ”yliloikkareita”, että ryhmien 

kannanotto jäi toteutumatta. Kajala toivoi Sirpon harkitsevan viettävänsä eläkepäivänsä Lahdessa, 

jolloin hän voisi toimia esimerkiksi Viipurin musiikkiopiston orkesteriluokan johtajana.
407

 Vielä 

vuonna 1964 Sirpo kutsuttiin musiikkiopiston johtajaksi, mutta hän kieltäytyi heikon terveytensä 

vuoksi. Boris Sirpo kuoli Portlandissa vuonna 1967.
408

 

 

5.4 Klaus Holman muistokokoelma 

Vaikka Lahden kaupunginorkesterin huippujohtaja jäikin saamatta, Olavi Kajalan onnistui suhteidensa 

avulla saada Lahteen arvokas museolahjoitus. Ministeri Harri Holma ja rouva Alli Holma lahjoittivat 

poikansa Klaus Holman nimeä kantavan, keski- ja eteläeurooppalaista taidetta ja taidekäsityötä 

sisältävän ja suomalaisittain harvinaisen kokoelmansa Lahden kaupungille 14.8.1953. Kokoelman 

saaminen Lahteen oli kaupunginjohtaja Kajalan aktiivisen työn tulos.
409

 Harri Holma oli alun perin 

assyriologi, joka rekrytoitiin ulkoasiainhallinnon palvelukseen vuonna 1920. Jo seuraavana vuonna 

hänet nimettiin Berliinin ja Wienin lähettilääksi. Hän edusti Suomea pitkään myös Pariisissa ja 
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Vichyssä ja lopuksi Roomassa Italian-lähettiläänä. Holma säilytti tieteellisen harrastuksensa lopun 

ikäänsä.
410

  

 

Kun Holmien ainoa poika, taidehistorioitsija Klaus Holma oli kuollut 1944, Holmat päättivät 

testamentata taidekokoelmansa Lahden museolle. Rouva Holma oli kerännyt poikansa kanssa 

esineistöä vuosien ajan Pariisin ja Ranskan maaseudun kirpputoreilta ja alueilta, joista tiesivät 

antiikkiesineitä löytyvän. Alun perin taide-esineet olivat olleet esillä Holmien virka-asunnoissa 

Pariisissa ja Roomassa.
411

 Suurlähettiläs Holma oli ilmoittanut luovuttavansa taide-esinekokoelmansa 

ehdolla, että kokoelma järjestettäisiin museoksi ja että ministeri Holma ja hänen vaimonsa saisivat 

elinikäisen, vapaan asunnon Lahden kaupungista. Kaupunginhallituksen asettama jaosto ryhtyi 

hankkimaan Holmille sopivaa osakehuoneistoa. Kaupunki sitoutui myös suorittamaan taidekokoelman 

vakuutusmaksun kuljetuksen aikana Roomasta Lahteen.
412

  

 

Harri Holma kävi tiivistä kirjeenvaihtoa kaupunginjohtaja Kajalan kanssa taide-esineistönsä 

luovutusasiassa. Kajala kirjoitti, että kaupunginhallitus oli esittänyt valtuustolle ostettavaksi rakenteilla 

olevasta asunto-osakeyhtiö Pellonkulmasta osakehuoneiston Holmille. Kesäkuussa 1953 Holma 

kirjoitti, että hän jäisi eläkkeelle 1.7.1953, ja asuisi Roomassa kunnes asunto Lahdessa valmistuisi 

joulukuun puolivälissä. Holma murehti heidän Italian-asuntonsa oleva maaseudulla sijaitseva huvila, 

jota tosin voisi mahdollisesti lämmittää. Toinen vaikeus oli siinä, että valtio ei maksaisi eläkkeitä 

ulkomailla asuville. Holma kuitenkin oli jo anonut oikeutta nostaa eläkkeensä Italiassa vuoden 

loppuun. Tämä oli tietenkin pelkkä muodollisuus, ja Holma piti eläkkeen maksua varmana – ellei häntä 

haluttaisi uudelleen loukata. Holma ei ollut erityisen mielissään muutosta ja kokoelman installoinnista 

talvella, mutta myöntyi siihen.
413

  

 

Kaupunginhallituksen ehdotus Pellonkulman asunnosta ei ollut saanut valtuuston äänestyksessä 

enemmistöä, vaan ehdotus oli hylätty. Äänestyksen jälkeen vastaan äänestänyt kommunistien ryhmä 

kuitenkin pahoitteli, että he olivat erehtyneet ja pyysivät kaupunginhallituksen jatkokokouksessa, että 
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asia otettaisiin uudelleen esille. He olivat arvostelleet lähinnä osakehuoneiston suurta kokoa, koska 

ministeri Holmalle riittäisi kolmen huoneen ja keittiön asunto, ”ei pidä tarjota enempää, kuin hän 

pyytää”. Tämän seurauksena Holmalle tarjottiin pienempää asuntoa. Holma sen sijaan oli koko ajan 

puhunut neljästä huoneesta, jopa viidestä, eikä tyytynyt kolmeen.
414

   

 

Olavi Kajala selitteli Holmalle asumiskysymyksen järjestelyn vaikeutta. Vanhoista taloista huoneistoa 

ei voitaisi ostaa, sillä silloin huoneenvuokralautakunta pääsisi väliin; silloin saisi olla vain yksi huone 

asukasta kohti. Sama vaara olisi koko huvilan ostamisessa. Arava-talosta ei voisi ostaa huoneistoa, 

koska ostajan pitäisi itse asua siellä. Toisin sanoen kysymykseen tulisi vain sellainen uusi talo, jonka 

rakentamiseen ei ole käytetty Arava-lainoja. Näitä taloja oli Lahdessa vain vähän. Ainoa vaihtoehto 

olisi siis Pellonkulman asunto-osakeyhtiötalo. Ministeri Holma ilmoitti, että oli rouvansa kanssa ”jo 

aivan rakastunut” Kajalan tarjoamaan viiden huoneen huoneistoon, ja jos Lahden kaupunki ei voisi 

tarjota kuin neljä huonetta, Holma oli valmis ostamaan itse viidennen. Vaihtoehtona Holmat voisivat 

väliaikaisesti asettaa yhteen huoneeseen kiintoisimmat museoesineet erikoisten kävijöiden 

nähtäväksi.
415

  

 

Iso kysymys oli myös taide-esineiden kuljetus Italiasta Suomeen. Holman pariskunta aloitti esineiden 

pakkaamisen kesäkuussa 1953. Ennen pakkausta oli mietitty sekä kuljetusta että muuttovakuutusta. 

Holmat olivat pyytäneet saada vakuuttaa esineet kuljetuksen ajaksi Suomen ulkoministeriön laskuun 10 

miljoonasta markasta. Ulkoministeriö ei kuitenkaan oikeuttanut korkeampaan kuin 2 miljoonan markan 

vakuutukseen. Kuljetuksen lisäksi tavarat, sekä museon että Holmien henkilökohtaiset, pitäisi 

vakuuttaa odotusajalta. Lahden kaupungin maksettavaksi tulisi museotavaroiden vakuutus ainakin 3‒4 

miljoonan markan osalta. Vakuutusyhtiö Pohjola oli ilmoittanut muuttovakuutuksen hinnaksi 15 000 

markkaa miljoonalta markalta. Lopulta Holma ehdotti tavaroiden vakuutushinnaksi 6 miljoonaa 

markkaa, mistä puolet oli museoesineiden, puolet omien tavaroidensa osalta. 
416
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Muuttotavarat piti pakata huolellisesti kuljetuksen ajaksi. Holmilla kävi kaksikin speditööriä 

katsomassa tavaroita, ja molemmat sanoivat, että kuljetukseen tarvitaan neljä liftiä, kooltaan noin 2,5 x 

2,5 x 4 metriä. Museotavarat voisivat olla omissa lifteissään odottaessaan siirtoa säilytyspaikoistaan 

museon suojiin. Liftit oli varustettu vedenpitäviksi, vuorattu wellpappilla ja varustettu muutenkin 

pitempiaikaista säilytystä varten. Holmat huolehtivat, olisiko Lahden kaupungilla 

säilytysmakasiineissaan niin leveät ja korkeat ovet, että liftit mahtuisivat niistä sisään. Saatuaan 

pakkauksen päätökseen, kaikki tavarat, sekä museon että henkilökohtaiset, oli pakattu viiteen liftiin. 

Roomalainen muuttoliike Artur Bolliger hoiti tavarat 31.8. junalla Kööpenhaminaan. Sieltä 

muuttofirman agentti H.J. Simonsen & Co. toimitti liftit laivaan Helsinkiin, jossa ne vastaanotti 

paikallinen kuljetusyhtiö Viktor Ek.
417

  

 

Olavi Kajala rauhoitti Holmia, että Lahdessa oli tilaa isoillekin lifteille. Ministeri Holma oli osoittanut 

myös ärtymystä lopullisen sopimuksen neljännestä pykälästä, jossa velvoitettiin Holmia panemaan 

esille joitakin museoesineitä asuntoonsa. Holman mukaan esineiden kaivaminen museotavaroiden 

liftistä oli käytännössä hankalaa, vaikkei periaatteellisesti vastustanutkaan ajatusta. Myös tässä asiassa 

Kajala rauhoitteli Holmaa sanomalla, ettei uskonut sopimuksen neljännestä pykälästä olevan 

paljonkaan haittaa. ”On kuitenkin aivan luonnollista, että kaupunki on halunnut saada alusta alkaen 

reaalista hyötyä uhrauksistaan.”
418

 

 

Kun tavarat oli saatu turvallisesti Lahteen, sekä Holmat että Olavi Kajala odottivat Pellonkulman 

valmistumista. Vain vakuutusasioita varmisteltiin vielä. Holma kirjoitti Kajalalle, että oli seurannut 

tämän matkoja kaukaisille maille sanomalehdistä. Kajala mainitsikin matkan itään olleen 

mielenkiintoinen.
419

 Harri Holman ja Olavi Kajalan kirjeissä kuvastuu tuttavallisuus, joka ei vaikuta 

vain näennäiseltä kohteliaisuudelta. Kajalan Holmalle kirjoittamista kirjeistä saa myös lisätietoa hänen 

matkoistaan ja sairauslomistaan. 
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Viimein tammikuussa 1954 Olavi Kajala ilmoitti Holmalle, että Pellonkulman talo oli valmistunut. 

Holmat halusivat siirtää muuttoa kevääseen. Kajala myönteli, ettei hänkään lähtisi Suomeen pahimman 

kelirikon aikana.
420

 Harri Holma ei Pellonkulmaan ikinä saapunut; hän kuoli äkillisesti 

syntymäpäivänään 14.4.1954 Caprilla. Kajala lähetti surunvalittelunsa rouva Holmalle kirjeitse. 

Lahden kaupunki ei osallistunut Caprilla tapahtuneeseen hautaustilaisuuteen, josta Kajala oli hyvin 

pahoillaan.
421

 

 

Miehensä kuoleman jälkeen Lahteen asettunut Alli Holma täydensi myöhemmin museon kokoelmia 

uudella lahjoituksella huhtikuussa 1959.
422

 Vielä vuonna 1963 rouva Holma luovutti kotinsa irtaimistoa 

lahjakirjalla. Esineistön lahjoitukseen liittyi jatkuvan näytteillä pidon ehto.
423

 

 

5.5 Kaupunkikuva 

Olavi Kajalan kaupunginjohtajakaudella Lahti koki monia konkreettisia muutoksia. Kaupunkikuva 

alkoi muuttua jälleenrakennuskaudella ja edelleen 1960-luvulla. Kuten muissakin kasvukaupungeissa, 

vanhoja puutaloja purettiin kerrostalojen tieltä. Alati lisääntyvälle väestölle oli saatava nopeasti lisää 

asuntoja, samoin kuin yrittäjille liiketiloja. Samalla vauhdilla laajeni myös kunnallishallinto ja sen 

myötä tarvittiin lisää viranhaltijoita ja heille asuntojakin.
424

 Kaavoituksella pyrittiin edistämään 

kaupunkien kasvua ja vaurastumista. Näin saataisiin toimintakelpoinen kaupunki, joka olisi tuottava, 

tehokas ja taloudellinen. Väljä puutalokaupunki nähtiin esteenä odotetulle kehitykselle. Tehokkuuden 

saavuttamiseksi keskusta varattiin liiketaloille, konttoreille, paikoitusalueille ja tehokkaille 

liikenneväylille kasvavia henkilöautomääriä ajatellen.
425
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Toisen maailmansodan loputtua Lahteen siirtyi Viipurin entinen kaupungin asemakaava-arkkitehti 

Olavi Laisaari. Hän laati ensimmäisen yleiskaavan Lahden alueelle 1946, missä esitettiin selkeä 

toiminnallinen jako eri alueisiin asumista, teollisuutta, liikekeskustaa ja esim. puutarhatoimintaa varten. 

Laisaari korosti kaavassa eri liikennemuotojen kehitystä, etenkin lentoliikenteen oletettiin lisääntyvän 

erityisesti. Yleiskaavassa esitettiin jopa aluevaraus kansainväliselle lentokentälle Launeen 

eteläpuolella.
426

 Vielä 1950-luvun alussa Lahdessa oli silti vanhoja esikaupunkialueita, joissa oli 

vanhoja ränsistyneitä mökkejä vieri vieressä. Tämä oli kaupunginjohtaja Kajalan mielestä näyte 

porvarillisesta liberalismista. Sen sijaan alueet, jotka Lahden kaupunki oli asemakaavoittanut ja joissa 

oli harjoitettu kunnallista tai puolikunnallista asuntotuotantoa, olivat sosialistisen suunnitelmatalouden 

näytteitä.
427

  

 

Olavi Kajala kannatti tohtori Pekka Kuusen yhteiskunta-ajattelua, jossa ihmiskeskeisyys otettiin 

huomioon jo asemakaavoituksessa. Lisääntymässä oli ajatus, että kaupunkeihin pitää saada yhä 

enemmän viihtyisyyttä, puistoja, urheilupaikkoja ja ulkoilualueita. Ulkoilualueita pitäisi saada 

kaupunkien lisäksi maaseudulta luonnon keskeltä. Yhteiskunnan velvollisuutena oli tarjota jokaiselle 

kansalaiselle tilaisuus oman kehollisen ja henkisen minänsä kehittämiseen ja toimintaviettinsä 

hyödylliseen tyydyttämiseen. Yhteiskuntasuunnitteluseminaarissa pitämässään puheessa Kajala otti 

seminaarin tavoitteeksi ”terve sielu terveessä ruumiissa”.
428

 Kajala itse oli sitä mieltä, että kaupungit 

pitäisi saada mahdollisimman suuressa määrin maaseutua muistuttaviksi. Kajala lainasi mielellään 

sanontaa maalaistytöstä, joka ihmetteli, miksi kaupunkeja ei rakenneta maaseudulle.
429

  

 

Olavi Kajalan aikaisista rakennushankkeista yksi näkyvimpiä oli Fellmanin pellon muuttaminen 

asumis- ja liiketila-käyttöön. Jo vuonna 1931 oli valmistunut Otto-Iivari Meurmanin tekemä alueen 

asemakaavasuunnitelma. Funktionalistis-henkinen kaava oli realistinen, ja siinä oli otettu huomioon 

mm. kasvavan liikenteen vaatimukset. Kaava toteutui vain pieniltä osin. Seuraavat kaavamuutokset 

Fellmanin peltoja koskien laadittiin vuonna 1941, mutta kului vielä kymmenisen vuotta ennen kuin 

aluetta alettiin kehittää. 1940-luvun loppuun mennessä oli noussut pienteollisuutta satamaradan varteen 
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sekä yhdeksänkerroksinen Asunto Oy Suojalinna. Vuonna 1951 käynnistyi Hakatornien rakentaminen, 

sekä kaksi vuotta myöhemmin alkoi suuren ammattikoulukompleksin rakentaminen.
430

  

Kaupunkikuvassa keskustan tornitaloja kuvattiin amerikkalaistyylisiksi. Talojen seuraksi istutetut 

”pyramidipoppelit” eivät miellyttäneet kaikkia lahtelaisia, minkä vuoksi kaupunginjohtaja Kajala totesi 

potevansa pian ”pyramidipoppelikompleksia”.
431

  

 

Fellmanin aukiolla oleva risteys koettiin vaaralliseksi, joten sinne päätettiin rakentaa liikenneympyrä 

eli aikalaistermein kiertoristeys. Kaupunkiliikenne koettiin ruuhkautuneeksi jo 1940-luvun lopussa, ja 

halkaisijaltaan kokonaista 70 m oleva ympyrä otettiin koekäyttöön keväällä 1949. Se aiheutti runsaasti 

keskustelua, lähinnä vastustuksen merkeissä. Liikenneympyrää kutsuttiin ideoijansa kaupunginjohtaja 

Olavi Kajalan mukaan leikillisesti Kajalan kaalimaaksi. Autoilijat vierastivat pitkään suureellista 

”krinkulaa”, mutta lähes kahden vuosikymmenen ajan sitä piti kuitenkin sietää. Kaupungin 

asemakaava-arkkitehti puolusti kiertoristeystä kertomalla, että samanlaisia risteyksiä oli suunniteltu 

monen kaupungin asemakaavoihin ja että Lahti on edistyksellinen ottaessaan käyttöön risteysmallin, 

joita on käytetty jo vuosia ulkomailla, erityisesti Amerikassa. Amerikkalaisista mallia ottaminen 

kohotti lahtelaisten identiteettiä Suomen amerikkalaisimpana kaupunkina.
432

  

 

Laajamittainen hanke oli ammattikoulukompleksin rakentaminen Fellmanin pellolle Vesijärven laitamille 

vaiheittain vuosina 1953–1956.
433

 Kaupungin järjestämän arkkitehtikilpailun voittivat Olli ja Eija 

Saijonmaa. Rakennuskompleksiin sijoitettiin Lahden Kotiteollisuusopisto, Lahden teknillinen koulu, 

Lahden Kauppaopisto, tyttöjen ja poikien ammattikoulut, Puusepänteollisuuskoulu, yleinen 

ammattikoulu, Kähertäjäkoulu sekä ammatillisten koulujen yhteisosa. Yhteisiin tiloihin kuului mm. 

juhlasali, kirjasto ja uimahalli. Juhlasali toimi pitkään myös Lahden Kaupunginteatterin kotisalina, sillä 

lähistölle kaavailtu kirjasto- ja teatteritalo ei toteutunutkaan paljon kiinnostusta herättäneestä 

arkkitehtuurikilpailusta huolimatta. Uimahallin lämmitys hoitui koulujen lämpökeskuksesta ja tuli näin 

halvemmaksi kuin rakentaa erillinen uimahalli. Tässäkin koulukompleksissa vaikutti karjalaisuus. 

                                                 

430
 Kivilä 2007, s. 40. 

431
 ’Huomio! Täällä Lahti. 50-vuotias Lahti kaupunkipäivien kokouspaikka’, SKL, 6/1955, s. 182.  

432
 Lahden historia 3 1996, s. 280; Kivilä 2007, s. 54. 

433
 Karjala Lahdessa 2005, s. 100. 



100 

 

Viipurin kauppaopisto ja Viipurin ammattioppilaitos sijoittuvat lopulta muiden opinahjojen joukkoon, 

tuoden mukanaan opetuskalustoa ja viipurilaisia opettajia.
434

  

 

”Kampuksen” rakentaminen oli pitkälti silloisen kaupunginjohtajan Olavi Kajalan ansiota. Hän sai 

neuvoteltua projektille merkittävän valtionavun ja toimi tietenkin itseoikeutettuna peruskivenmuuraajana. 

Rakennusryhmä sai huomiota maanlaajuisestikin. Mm. kuopiolaiset antoivat kompleksille nimen 

”makkoova pilivenpiirtäjä”.
435

  

 

Ammattikoulukompleksin lisäksi esimerkillinen koulurakennus oli vuonna 1950 valmistunut Kärpäsen 

kansakoulu, joka edusti kunnallisen rakentamisen edistyksellisyyttä Suomen oloissa. Koulussa oli 

ensimmäisenä Suomessa uima-allas, ja muina hienouksina mainittiin luokkahuoneiden hyvä akustiikka ja 

kirjoitustaulutila sekä luokan etu- että takaseinällä. Avaran voimistelusalin näyttämöllä hiljainen kuiskaus 

kuului selvästi salin perälle saakka. Kansakoulu valmistui tietenkin ”todella amerikkalaisella 

vauhdilla”.
436

 Kärpäsen koulun uima-allasta kehui jopa Tampereen kaupunginjohtaja Erkki Lindfors, joka 

ei liiemmin pitänyt kollegastaan Kajalasta. Lindforsin oli pakko todeta, että yhden asian Lahti oli hoitanut 

hyvin ja vielä ennen Tamperetta, joka monessa asiassa oli edelläkävijänä ainakin pääkaupungin 

ulkopuolella.
437

  

 

Viipurista siirtyneiden uusien koulujen lisäksi karjalaisten aloitteesta rakennettiin paljon asuin- ja 

liiketaloja. Suurimpia rakennuksia olivat mm. ns. Sihvon talo (Hämeenportti), edellä mainitut Viipurista 

siirtyneen Vakuutusyhtiö Suojan rakennuttama Asunto Oy Suojalinna ja Oy Starckjohann & Co AB:n 

lasipalatsi sekä uudelle liikealueelle Kariniemeen rakennettu As. Oy Kariholvi. Viipurin 

Diakonissalaitokselle rakennettiin uusi sairaala.
438

 Karjalaiset lahjoittivat kaupungin tukemana Lahdelle 

Musiikkiopiston, josta maisteri Felix Krohnin johtamana tuli Lahden musiikkielämän johtava instituutio. 
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Myöhemmin karjalaisyhteisö rakennutti myös Konserttitalon. Karjalaissiirtolaisten ansioita olivat myös 

mm. viipurilaisten suuresti rakastaman kalapoikapatsaan ja Jussi Mäntysen hirviveistoksen pystyttäminen 

Konserttitalon lähistölle.
439

  

 

Lahden Konserttitalo valmistui Hollolankadun alkupäähän syksyllä 1954 Heikki ja Kaija Sirénin 

suunnittelemana. Kaupunginjohtaja Olavi Kajala oli luvannut jo jatkosodan aikana, että kaupungin 

suunnitelmiin kuuluu ajanmukaisen teatteri- ja taidetalon pystyttäminen heti kun rakennustoiminta pääsee 

uudelleen vauhtiin. Musiikkiopiston ja kaupungin välillä käytyjen monivaiheisten neuvottelujen jälkeen 

vihdoin vuonna 1952 julistettiin kutsukilpailu konserttitaloa varten. Kaksi vuotta myöhemmin rakennus 

valmistui kaupungin ilmaiseksi luovuttamalle tontille. Lahden konserttitalon varsinainen rakennuttaja oli 

Musiikkiopiston omakotisäätiö, ja taloa pidettiin karjalaisten ja hämäläisten ”yhteistoiminnan 

kauneimpina ilmauksina”.
440

 

 

Konserttitalo oli varsinainen monitoimikeskus, varhainen edeltäjä ja esimerkki Suomen lukuisille 

monitoimitaloille. Taloon sijoitettiin Musiikkiopisto, kirjasto, konserttitiloja, tavaratalo, myymälöitä, 

kahvibaari, keilahalli, Yleisradion studiot, hotelli, ravintola, yritysten näyttelytiloja ja kolme asuntoa. 

Lahden konserttitalolla oli merkittävä osa myös musiikkitalojen arkkitehtonisena esikuvana. Se oli 

Suomen toiseksi vanhin konserttitalo, ensimmäinen oli rakennettu Turkuun vain kaksi vuotta aiemmin.
441

 

Uutta Konserttitaloa päästiin esittelemään suurelle yleisölle, kun Lahti isännöi 14. kaupunkipäivät 

elokuussa 1955. Konserttitalon saliin saapui 500 osanottajaa, muutama osallistuja oli muista 

Pohjoismaista. Eräs kutsuvieras luonnehti päiviä ”amerikkalaismallisesti” järjestetyiksi. Kaupunginjohtaja 

Kajalalle ja muutamalle muulle kaupunginjohtajalle myönnettiin tilaisuudessa Kaupunkiliiton 

kunniamerkki.
442

  

 

As Oy Olavinlinnan suunnitellut arkkitehti Unto Ojonen piirsi myös Lahteen Urheilutalon, joka valmistui 

Jalkarannantien varteen vuonna 1957. Se nousi teollisuuslaitosten, kaupungin sekä urheiluseurojen 

yhteishankkeena. Varoja saatiin myös kansalaiskeräyksellä. Olavi Kajalan ohella Unto Ojonen oli 
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kaupungin aktiivisia aikaansaajia sotavuosien jälkeisen vilkkaan rakentamisen aikana. Ojonen oli yksi 

eniten Lahden nykyiseen kaupunkikuvaan vaikuttaneista arkkitehdeistä. Hän omistautui lähinnä 

kotikaupunkinsa hankkeille, sillä hän tunsi erinomaisesti ajan hengen, Lahden topografian ja 

persoonalliset piirteet. 
443

  

 

Vanhemmista rakennuksista Lahden kaupunkikuvassa näkyvällä paikalla oli kaupungintalo, jonka 

tornin joku oli ilmaissut olevan kuin pystyyn kohotettu nyrkki. Vertausta pidettiin kuvaavana myös itse 

Lahdelle ja sen pyrkimykselle puskea arvoasteikossa ylöspäin. Lahden kaupungintalo oli Eliel Saarisen 

suunnittelema ja valmistunut vuonna 1912, mutta kaupunginjohtaja Kajalan aikana se modernisoitiin 

sisältä uudenaikaiseksi. Vuonna 1955 valtuuston istuntosalissa oli mikrofonit ja toimistojen ovella oli 

merkkivalolaitteet.
444

 Myöhemmin istuntosaliin hankittiin poistoilma- ja raitisilmalaitteet, samoin 

puhelinkeskus uusittiin.
445

 Konekirjoituskeskushuone kunnostettiin kaupunginjohtajan huoneeksi.
446

  

 

Kaupungin kasvun myötä liikenteen rakennemuutokset vaikuttivat Lahteen, jossa pyrittiin 

nykyaikaisuuteen myös kaupungin sisäliikenteessä. Fellmanin aukion lisäksi Paasikiven aukean 

liikenneympyrä hajotti pohjoisesta ja idästä saapuvan liikenteen. Asema-aukion liikennejärjestelmä oli 

tehty joustavaksi huomioiden myös jalankulkijat.
447

 Silti kaupunginjohtaja Kajala tuskaili vuonna 1959, 

miten saada lisääntyvä moottoriajoneuvoliikenne sujumaan kitkattomasti. Lahdessa oli avarakatseisen 

asemakaavasuunnittelun ansiosta melko väljät kadut, mutta silti joustava liikenteen järjestely aiheutti 

pulmia. Ajoneuvojen lukumäärä oli kasvanut vuoden 1950 1 600 autosta 6 000:teen. Ennusteiden 

mukaan ajoneuvoja olisi 1965 jo 10 000. Autojen määrä vaikeutti myös pysäköintiä.
448

 Lahti olikin 

hyvin autoistunut kaupunki esimerkiksi Tampereeseen verrattuna.
449

 

 

Olavi Kajala halusi Lahdesta kaupungin, jossa asukkaat viihtyisivät. Maiseman viihtyisyyden arvo 

ymmärrettiin. Jo vuonna 1950 puistoja oli 23 hehtaaria. 1950-luvun alusta 1960-luvun puoleen väliin 

asti rakennettiin useita uusia puistoja ja vuonna 1960 Lahdessa olikin puistopinta-alaa asukasta kohden 
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enemmän kuin missään muussa kaupungissa.
450

 Kaupunginhallitus antoi usein määrärahoja puistojen 

kunnostamiseen ja raivaukseen. Esimerkiksi Fellmanin puisto, Pikku-vesijärven ranta-alue ja 

Joutjärven kansanpuisto kunnostettiin ennen kaupungin 50-vuotisjuhlallisuuksia vuonna 1955. 

Myöhemmin 1950-luvulla Pikku-Vesijärven alue kunnostettiin sorsapuistoksi ja mm. Kariniemen 

puistoalue raivattiin.
 
Olavi Kajala teki töitä erityisesti ”Pikku-Veskun” puiston aikaansaamiseksi.

451
  

 

Puistoissa oli sijoitettuna runsaasti veistoksia ja patsaita, osa Suomen tunnetuimpien kuvanveistäjien 

kuten Emil Wikströmin, Jussi Mäntysen, Viktor Janssonin, Yrjö Liipolan, Essi Renvallin, Aimo 

Tukiaisen ja Sakari Tohkan tekemiä.
452

 Osa ulkoveistoksista saatiin lahjoituksina, niin kuin esimerkiksi 

Sakari Tohkan Heräämis-patsas. Oy Starckjohann lahjoitti kaupungille määrärahan veistoksen 

hankkimista varten. Patsas paljastettiin vuonna 1955 Starckjohannin liiketalon vieressä kauppatorin 

kulmassa väliaikaisen puujalustan päällä. Herääminen symboloi Lahden teollisuuden ja liike-elämän 

heräämistä ja kukoistusta. Starckjohann Oy halusi myös kohentaa uuden rautakauppansa ympäristöä ja 

luoda positiivista yrityskuvaa.
453

 Kaupunginjohtaja Kajala sai tarjouksen patsashankkeesta jopa 

Yhdysvalloista asti. Jostain syystä Lahteen toivottiin sijoitettavan Yhdysvaltain presidentin Abraham 

Lincolnin patsas. Aluksi Kajala oli ollut asian suhteen optimistinen, mutta otettuaan asioista selvää 

joutui ilmoittamaan, että Suomessa oli poikkeukseton käytäntö, jonka mukaan vieraiden maiden 

valtiomiesten patsaita ei pystytetty ulkotiloihin.
454

  

 

Lahti halusi voimakkaasti kehittää kaupunkikuvaansa ja se myös onnistui luomaan ihmisille helposti 

markkinoitavan imagon kaupungista yrittäjähenkisenä ja modernina paikkana. Kaupunki pystyi 

tarjoamaan hyvät toimintaedellytykset ulkopuolisille investoinneille, ts. tarjoamaan teollisuustontteja, 

mikä puolestaan ruokki edelleen mielikuvaa menestyksestä.
455

 Kaupunkikuvalla, johon sisältyivät 
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tekninen infrastruktuuri kuten liikenneverkot, rakennukset, energia-, jäte- ja vesihuolto, viher- ja 

vesialueet, oli suora vaikutus kaupungin imagoon.  

 

Imagon voidaan ajatella sisältävän myös sosiaalisen infrastruktuurin eli julkiset ja yksityiset palvelut. 

Toimitusjohtaja, yli-insinööri Väinö Immonen kuvasi Lahtea vuonna 1963: ”Lahden kaupungin sijainti on 

sekä alueellisesti että vuosi vuodelta parantuneitten liikenneyhteyksien vuoksi teollisuuden lisäyksen 

suhteen edullinen, kaupungin omat alueet ja niille rakennetut vesi-, rautatie- ja katuliikenneväylät ovat 

tehokkaat ja kehityskelpoiset. Maaperä on rakentamiselle edullista ja ilmasto Suomen olosuhteisiin 

ihanteellinen. Paikkakunnalla on monipuolista ja taitavaa työvoimaa ja kaupunki huolehtii asukkaidensa 

viihtyvyydestä kiitosta ansaitsevalla tavalla. Teollisuuden tarvitsema voimansaanti on teknillisesti turvattu 

suurten tehojenkin tullessa kysymykseen, sillä kaupunki on edullisesti valtakunnan voimaverkostossa. 

Vedensaantimahdollisuudet ovat hyvät ja samaa voidaan sanoa tulevaisuuden suhteen myös 

lämpökysymyksestä.”
456

  

 

Yli-insinööri Immosen tiivistetty kuvaus on mitä parhainta mainosta Lahdelle; lausunnolla voisi 

houkutella asukkaita, teollisuutta ja pienempiä yrityksiä. Vielä 1960-luvullakaan Suomessa ei puhuttu 

paljon varsinaista imago-käsitteestä ja alan tutkimusta oli maailmanlaajuisestikin vähän. Imagolla 

tarkoitetaan henkilön tai yrityksen, ja tässä tapauksessa Lahden kaupungin, itsestään antamaa kuvaa tai 

vaikutelmaa. Toinen nykyaikainen imagolle läheinen käsite on brändi, jonka esimerkiksi yritys pyrkii 

luomaan tuotteelleen, jotta se erottuisi toisista tuotteista jollakin ennakko-odotuksella kuten korkealla 

laadulla. Myös maine on imagon lähikäsite, jolla mitataan kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintojen tai 

tuotteiden arvo ihmisten keskuudessa. Imago voi olla myös negatiivinen; esimerkiksi Lahti ei pitänyt 

maineestaan Suomen Chicagona.
457

  

 

Imagosta alettiin keskustella Yhdysvalloissa 1950-luvulla, syynä mm. räjähdysmäisen nopea 

televisioistuminen, markkinoinnin nouseminen hallitsevaksi osaksi liiketoimintaa ja 

markkinointistrategian siirtyminen uuteen, asiakkaiden tarpeista lähtevään vaiheeseen. Televisiosta tuli 

voimaperäisen mielikuvamainonnan väline tavalla, joka alkoi mullistaa amerikkalaista kulttuuria. 
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Muutokset olivat pontimena vilkkaalle keskustelulle ja pohdiskelulle, jonka tuloksena syntyi sellaisia 

imagoteorian klassikkoteoksia kuin mm. Kenneth Bouldingin The Image (1956) ja Daniel J. Boorstinin 

samanniminen The Image (1962). Myöhemmin tulivat mukaan mielikuvatutkimukset, jotka ovat 

edelleen suosittuja esimerkiksi kaupunkien ja yritysten teettäminä. Imago viittaa lähettäjän, tässä 

tapauksessa Lahden kaupungin tuottamiin esityksiin, kun taas mielikuva tarkoittaa ihmisten esityksistä 

muodostamia käsityksiä. Eräänlaisena mielikuvatutkimuksena voidaan pitää Yleisradion syksyllä 1958 

tekemää kyselyä, jossa kuulijoita pyydettiin kertomaan kotipaikkakunnallaan havaitsemia puutteita. 

Ilmoituksia kertyi melkoisesti, mutta järjestäjien hämmästykseksi Lahdesta tuli vain yksi vastaus. 

Yleisradion edustajat ihmettelivät julkisesti sitä, että Lahdessa oli niin vähän puutteita ja ilmaisivat 

pitävänsä Lahtea ”kerrassaan ihannepaikkana”. Etelä-Suomen Sanomissa todettiin, että ”niinhän Lahti 

itse asiassa onkin, ja lahtelaiset ylimalkaan ovat tyytyväisiä täkäläisiin olosuhteisiin”.
458

 

 

Nykyisen brändi-imagoajattelun mukaan paikkojen pitää pystyä houkuttelemaan korkean tason 

yrityksiä, ylläpitää talouttansa, kehittää uusia palveluita, laajentaa matkailu- ja kongressiteollisuutta ja 

rakentaa tiedepuistoja infrastruktuurinsa kehittämiseksi.
459

 Lahti kykeni tekemään kaikkea tätä 

voimakkaan kasvunsa kautena 1940‒1960-luvuilla. Lahden imagoa olivat luomassa nykytermein 

fyysis-ympäristölliset ja kulttuuris-käsitteelliset tekijät. Nuoren kaupungin kaupunkikuvaa muokkasivat 

rakennukset, uudet ja vanhat teollisuusalueet, radiomastot, hyppyrimäet, patsaat ja luonnon muovaama 

ympäristö harjuineen ja järvineen. Kulttuuris-käsitteellisiä tekijöitä olivat menestyvät yritykset, teatteri, 

konsertit, kattava mediatunnettuus (Lahti sai paljon palstatilaa neljänneksi suurimpana kaupunkina, 

veroäyrikeskusteluista, Salpausselän kisoista jne.) ja järjestetyt suurtapahtumat kuten messut ja 

Salpausselän kisat.
460

 Kuvaposti kuvasi Lahden levittäytyvän kuin laavavirta alueliitosten, muualta 

muuton ja luonnollisen väestönkasvun ansiosta. Lahti kasvoi ylöspäin: ennen sotia keskustassa olleet 

puutalot oli korvattu kahdeksan- ja kymmenenkerroksisilla taloilla.
461

  

 

Edellä mainitut tekijät olivat myös kaupungin vetovoimatekijöitä. Ns. koviin vetovoimatekijöihin 

voitiin luokitella Lahden infrastruktuuri, uudet rakennukset ja toimitilat, taloudellinen vakaus, 
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maankäyttöstrategia ja kaupungin strateginen sijainti vesistöineen ja hyvine rauta- ja 

maantieyhteyksineen. Pehmeitä vetovoimatekijöitä olivat kaupungin henki (spirit), yrittäjähenkisyys ja 

innovaatiosuuntautuneisuus, elämänlaatu, kulttuuri, johtaminen ja dynaamisuus.
462

 Lahden imago 

perustui pitkälti rakennettuihin maamerkkeihin. Toki imagoon vaikuttivat myös Salpausselän harjut ja 

laajat vesistöt. Näitä kaikkia kaupunki käytti tehokkaasti hyväkseen saadakseen lisää asukkaita 

(veronmaksajia) ja turisteja. Lahden tunnettuus perustui myös teollisuuteen ja yrittäjyyteen.  

 

Ainakin kaupunginjohtaja Kajalalla itsellään vaikuttaa olleen voimakas mielikuva kaupungin 

kehittymisestä, kehittämisestä ja imagosta. Olavi Kajala lienee ollut tietoinen myös oman imagonsa 

luomisesta: hän oli ensimmäinen Lahden kaupunginjohtajista, joista maalattiin muotokuva. 

Marraskuussa 1962 kaupunginjohtaja itse ilmoitti kaupunginhallitukselle, että hänen muotokuvansa 

maalaisi taiteilija Birger Selin.
463

 Kajala esiintyi muotokuvassa poikkeuksellisen rennosti perinteisiin 

muotokuvaposeerauksiin verrattuna.
464

 

 

Nykyisin imagon termi onkin yleisellä tasolla identifioitunut markkinahenkisyyden, tunnettavuuden, 

talouden sekä alueellisen ja paikallisen kehityksen merkitsijäksi.
465

 Loppujen lopuksi imagon 

kehittämissuunta määräytyi kunnallishallinnossa tehtyjen poliittisten päätösten mukaan. Kaupungin 

kehitys suuntautui Lahden tapauksessa kunnanvaltuuston päätöksillä.
466

 Monet rakennushankkeet 

voidaan jälkikäteen nähdä kaupungin imagoa kehittävänä työkaluna. Toki Lahdessa käytiin myös 

”imagokampanjoita” kuten ryhtiliikkeitä ja turvallisuusviikkoja. Imagotempauksia olivat mm. vuonna 

1952 Suomen Kansan Ryhtiliikkeen järjestämä käyttäytymis- ja kohteliaisuuskilpailu, jossa Lahti 

kilpaili Hämeenlinnaa vastaan. Kaupunginjohtaja Kajala oli omiaan edustamaan Lahtea.
467

 Vuonna 

1954 kaupungissa vietettiin huhtikuuta turvallisuuden merkeissä. Kaupunginjohtaja Kajala kertoi 

Turvallisuuden Mallikaupunki -idean tulleen ystävyyskaupunki Västeråsilta, jossa 

”turvallisuusrynnäkköä” oli vietetty ensi kertaa vuonna 1951.
468
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6. Moderni johtaja 

Tässä tutkielmassa on käsitelty kaupunginjohtaja Olavi Kajalan aikaista Lahtea vuosina 1942‒1967. 

Toisen maailmansodan jälkeen koitti jälleenrakennusaika 1950-luvun alkuun, kun sotakorvaukset oli 

saatu maksettua ja Suomi saattoi keskittyä omaan tuotantoonsa. Lahti joutui sijoittamaan erityisesti 

karjalaista siirtoväkeä, josta suuri osa oli Viipurista tai sen ympäristöstä. Viipurilaiset toivat osaltaan 

kansainvälistä tunnelmaa eteenpäin pyrkivään kaupunkiin. Nopea rakennustahti, materiaalipulasta 

huolimatta, toi asunnot myös oman kaupungin rintamamiehille ja muille kotinsa sodassa menettäneille. 

Asuttaminen vauhdittui varsinkin sen jälkeen, kun omakotiasumisen sijaan saatiin alkaa panostaa 

kerrostalojen rakentamiseen. Kaupunginjohdon ja etenkin kaupunginjohtaja Olavi Kajalan silmissä siinsi 

urbaani, amerikkalaismallisen monipuolinen Lahti.  

 

Kaupungistuminen alkoi pikku hiljaa 1950-luvulla, ja 1960-luvulla muutettiin paljon maalta kaupunkiin 

töiden perässä. Yhteiskuntamuutos näkyi kasvavissa kaupungeissa asuntopulana, mutta toisaalta 

teollisuus ja palvelualat kasvoivat. Lahti kehittyi ja muuttui nopeasti etenkin 1950-luvulla. Lahden 

kaupunki oli jälleenrakennuskaudella ja pitkälle 1960-luvulle valtakunnallinen menestyjä monessa 

asiassa. Väestönkasvun ja sen tuomien asuttamishaasteiden, teollistumisen ja palveluiden kehittymisen 

tahti oli jopa kansainvälisesti huomattavaa, kuvattiinhan Lahden kasvavan ”amerikkalaisella” vauhdilla. 

Lahtelaiset halusivat ja osasivat hyödyntää modernia ja nuorekasta imagoaan sekä kehittymisviettiään. 

Lahti säilyi pitkään Suomen nuorimpana ja nopeimmin kasvavimpana kaupunkina. Räjähtävästä 

kasvunopeudesta oli taakkana korkea veroäyri, joka kuitenkin oli selitettävissä katu-, viemäri- ja muulla 

kunnallisteknisellä rakentamisella sekä kaupungin virkamiehistön lisääntymisellä. 

 

Ekonomi, lainopinkandidaatti, kansanedustaja Olavi Kajala oli juuri oikea rakentamaan ja kehittämään 

Lahtea. Tamperelaislähtöinen Kajala oli hyvin kouluttautunut työläisperheen kasvatti, joka oli saanut 

kannuksensa kunnallisalalle toimiessaan Tampereella taksoitussihteerinä ja tilientarkkaajana. 

Tampereen aika oli Olavi Kajalan urakehityksen kannalta arvokasta aikaa. Hän oppi kunnallishallinnon 

kiemuroita, kaupungin raha-asioiden hoitoa ja näki virkamieskoneiston toimivuuden tai 

toimimattomuuden lähietäisyydeltä. Lahteen saavuttuaan ekstrovertti Kajala ajoi voimakkaasti 

kaupunkinsa etuja niin kunnallis- kuin valtakunnanpolitiikassakin. Olavi Kajalan kerrotaan olleen 

valmis uhmaamaan demokratiaa saadakseen tahtonsa läpi kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. 
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Kajala oli visionääri, joka sai lennokkaisiin kehitysajatuksiinsa idean usein ulkomailta, kuten 

Yhdysvalloista. 

 

Kaupunginjohtaja Kajala vaikutti vilpittömästi huolehtivan kaupunkinsa kasvusta ja toimivuudesta. 

Vaikka Suomessa oli myös muita alueita, joissa karjalaisuus näkyi voimakkaana, karjalaisten tuoma 

piristysruiske tuntui Lahdessa erityisesti. Lahtea nimitettiin jopa pikku-Viipuriksi. Kaupunginjohtaja oli 

tästäkin vain mielissään, sillä kaupunkiin muutti runsaasti eri alojen ammattilaisia ja työntekijöitä 

laajeneviin tehtaisiin. Koulutusta arvostava Kajala oli ylpeä Lahden uusista koulurakennuksista, kuten 

Kärpäsen koulusta uimahalleineen ja suuresta ammattikoulukompleksista, jonka katon alle yhdistyi monta 

opinahjoa. Olavi Kajalan aikana Lahdessa tehtiin monia muitakin suuria rakennushankkeita, osa juuri 

karjalaisten aloitteesta tai rahoittamana. Kajalan aikaisista hankkeista näyttävin kokonaisuus oli Fellmanin 

pellon rakentaminen, johon valmistui mm. mainetta niittänyt Konserttitalo vuonna 1954. Kaupunkiin 

rakennettiin myös moderneja asuin- ja liikerakennuksia, kuten Starckjohannin lasipalatsi ja Lahden 

osuuskaupan korkea liiketalo. Olavi Kajala kannatti kerrostaloasuntojen rakentamista omakotitalojen 

sijaan, sillä asuntopula pysyi pitkään Lahdessa kuin koko maassakin suurena. Tosin Kajala myönsi 

olevansa maltillisen rakennuskorkeuden kannattaja ”pilvenpiirtäjien” sijaan.  

 

Olavi Kajalalla oli kaupunkinsa kehittämiseksi paljon ideoita, joista kaikki eivät toteutuneet. Hän oli 

monissa hankkeissa alkuunpanija tai ainakin liikkeelle sysäävä voima. Lahden kaupunginorkesterin jäätyä 

ilman kapellimestaria Kajala yritti saada toimeen kuuluisan, jo amerikkalaistuneen Boris Sirpon. Hanke ei 

kuitenkaan onnistunut kaupunginjohtajan kovasta yrittämisestä huolimatta. Sen sijaan Olavi Kajalan 

ansiosta Lahden kaupunginmuseoon saatiin arvokas taidekokoelma ministeri Harri Holmalta. Kajalalla oli 

osuutensa myös mm. Lahden Kansainvälisen kirjailijatapaamisen samoin kuin kunnallisen teatterin 

synnyssä. Onnistuneiden Salpausselän MM-kisojen innoittamina kaupunkiin päätettiin anoa myös 

talviolympialaiskisoja ja Kajala oli tässä innokkaasti mukana. Mittavasta panostuksesta huolimatta kisat 

jäivät saamatta.  

 

Kansanedustajana Olavi Kajala istui neljä kautta, ja hän pyrki eduskunnassa ajamaan kaupunkinsa asioita. 

Kaupunginjohtajuuden ja kansanedustajuuden yhdistäminen ei aina onnistunut tasapuolisesti. Olavi 

Kajala mielenkiinto kohdistui Lahden lisäksi koko maakuntaan ja seutuyhteistyöhön. Hän kannatti 

alueellista itsehallintoa.  
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Olavi Kajala matkusti paljon työnsä puolesta, niin kaupunginjohtajana kuten kansanedustajanakin. Kajala 

oli aktiivinen osallistuja ja hänen aikansa jakaantui monen eri komitea- ja hallitusjäsenyyden kesken. 

Kielitaitoisena ihmisenä Kajala sai itselleen kattavan suhdeverkoston ulkomaille. Hänen aikanaan myös 

Lahden kaupunki solmi useita ystävyyskaupunkisuhteita. Kajalan runsas matkustelu aiheutti myös närää 

kuntalaisissa kaupunginjohtajan jatkuvien poissaolojen vuoksi. Matkoillaan Kajala kuitenkin pyrki 

pitämään yllä Lahden näkyvyyttä. Hän oli vakuuttunut Lahden vetovoimaisuudesta matkailukaupunkina. 

 

Olavi Kajala tuntuukin olleen hyvin tietoinen siitä, millaisen kuvan Lahdesta halusi antaa. Hän piti 

erityisesti Oskari Tokoin keksimästä ”the most American city” -määritelmästä. Nuorena kaupunkina 

Lahdella ei ollut pitkää menneisyyttä takanaan, ei vanhoja kulttuurihistoriallisia rakennuksia tai 

muistomerkkejä, joten kaupunkikuvan muuttuminen puutaloista kivimuureihin kävi ehkä 

vaivattomammin kuin vanhemmissa, enemmän historiaa omaavissa kaupungeissa. Lahti oli erityisen 

ylpeä myös päällystetyistä ja leveistä kaduistaan. Innokkaana teatterin harrastajana Olavi Kajala halusi 

tuoda esille myös Lahden kulttuurisen puolen, sillä muualla Suomessa Lahti tunnettiin etenkin 

Salpausselän kisoista ja radio-asemastaan.  

 

Johtajana Olavi Kajala oli dynaaminen ja voimakas hahmo. Hänen johtamistyylinsä jakoi mielipiteitä 

puolesta ja vastaan, toisaalta tähän vaikutti myös hänen näkyvä ja kuuluva persoonansa. Taitavana 

puhujana ja vaikuttavana henkilönä hän saattoi vaikuttaa voimakkaasti kokousten kulkuun, vaikkei 

olisikaan toiminut puheenjohtaja. Eduskunnassa Olavi Kajala piti pitkiä puheita, joissa välillä harhailtiin 

aiheesta ja syyllistyttiin myös demagogiaan, ainakin joidenkin kansanedustajatoverien mielestä.  

 

Olavi Kajalan rooli eri yhteyksissä jättää runsaasti tutkittavaa. Myös hänen henkilökuvassaan on paljon 

täydentämistä. Lapsuus Hämeenkyrössä, kouluajat Tampereella ja opiskeluaika Helsingissä ovat vielä 

tiedoiltaan vajavaisia. Opiskeluaikaan liittyy mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten K.A. Fagerholmin 

tapaaminen ensimmäistä kertaa opintomatkalla Ruotsissa ja Akateemisen Sosialistiseuran 

puheenjohtajuus. Olavi Kajalan Tampereen aika nuorena virkamiehenä ja Tampereen 

Työväenyhdistyksen aktiivisena jäsenenä voitaisiin selvittää eri lähteistä Tampereen kaupunginarkistossa. 

Millainen asema Olavi Kajalalla oli 1930‒1940-luvuilla SDP:ssä? Milloin hän ylipäätään liittyi jäseneksi? 
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Olavi Kajalan motiivi hakeutua juuri Lahden kaupunginjohtajaksi ei ole tiedossa. Hakiko hän myös 

Turkuun, jossa sielläkin avautui kaupunginjohtajan pesti vuonna 1942? Tampereen kaupunginjohtajan 

paikkaa hän olisi hakenut, mikäli häntä ei olisi valittu Lahteen. Vuodet Lahden Työväenyhdistyksessä ja 

osallisuus valtakunnallisessa puoluetoiminnassa etenkin 1950-luvulla olisivat varmasti mielenkiintoisia. 

Rautkallion maininnat Olavi Kajalan KGB-yhteyksistä pitäisi tarkistaa. Samoin Olavi Kajalan ja Urho 

Kekkosen väliset suhteet herättävät mielenkiintoa. Eduskuntaura on tässä tutkielmassa käyty vain 

pinnallisesti. 

 

Olavi Kajalan tapaturmainen ja ennenaikainen kuolema katkaisivat äkillisesti pitkän uran 

kaupunginjohtajana. Mitä hankkeita Kajalalta jäi kesken tai kokonaan toteuttamatta? Lahden 

kaupunginhallituksen ja valtuuston pöytäkirjoissa löytyy pitkäksi aikaa ammennettavaa koko hänen 

kaupunginjohtajuutensa ajalta. Pöytäkirjamerkinnät avaisivat enemmän myös Kajalan luonnetta ja 

johtajuutta. Lisäksi Olavi Kajalan lukuisat luottamustoimet ja jäsenyydet eri yhdistyksissä ovat 

tutkimatta. 
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Liitteet 

 

Olavi Ilmari Kajalan henkilötiedot 

 

s. 29.7.1905 Tampere 

k. 24.03.1967 San Augustin, Gran Canaria  

 

Vanhemmat: leipuri Henrik Oskar Kajala ja Hilma Salo 

 

Puoliso:  Greta Stråhl 1929‒1962 (k.), Helny Valma Katja Talvitie 1964‒ 

Koulutus: Ikaalisten Suomalaisen Yhteiskoulun keskikoulu VII‒IX, ylioppilas Tampereen yhteiskoulu 

1925, ekonomi 1929, ylempi oikeustutkinto 1941 ja lainopin kand. 1948  

 

Ammatti- ja yhteiskunnallinen toiminta: 

Liikeapulainen ja juoksupoika vanhempien leipomoliikkeessä, konttoristi, kirjanpitäjä ja myymälähoitaja 

1922‒1929, Tampereen työväen sanomalehti oy:n ja Tammelan kirjakauppa oy:n konttoripäällikkö 

1929‒1930, Tampereen kaupungin II taksoitussihteeri 1930‒1937, Tampereen kaupungin tilientarkkaaja 

(reviisori) 1937‒1942, Lahden kaupunginjohtaja 1942‒1967. 

 

Tampereen kaupungin rakennus oy:n isännöitsijä 1932‒1942, Tampereen työväenopiston kirjanpidon 

opettaja 1929‒1939, eduskunnan laki- ja talousvaliokunnan sihteeri 1941‒1942, presidentin valitsijamies 

1950, 1956, Valtion näyttämötaidelautakunnan jäsen, Suomen YK-valtuuskunnan jäsen, Tampereen 

kaupunginvaltuuston jäsen, Sos.dem. puolueneuvoston jäsen, Tampereen sosialidem. Kunnallisjärjestön 

puheenjohtaja 1940‒1942, Hämeen maakuntaliiton vpj 1951‒1952, pj 1954‒1964, Etelä-Hämeen 

maakuntaliiton, Lahden kaupunginteatterin hallituksen, Päijänteen seudun matkailuvaltuuskunnan ja 

Ahveniston parantolan kuntainl. liittovaltuuskunnan pj 1948‒, vpj 1943‒1947, Seinäjoen 

mielisairaanhuoltopiirin kuntainl. liittovaltuuston pj 1952‒  ja liittohallituksen jäsen 1943‒1949, 

Kellokosken sairaalan liittohallituksen pj, jäsen 1943‒1951, Tampereen työväen teatterin johtokunnan vpj 

1932‒1942, Lahden musiikkiopiston omakotisäätiön hallituksen vpj , Lahden kaupunginteatteri Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja 1945‒1948, Hämeen kulttuurirahaston hoitokunnan jäsen, Suomen 
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matkailijayhdistyksen, Työväen näyttämöiden liiton hallituksen jäsen 1933‒1936, Suomi‒Romania-

seuran hallituksen jäsen 1955‒ , Suomi‒Unkari-seuran hallituksen jäsen 1956‒ , Reumasäätiön 

hallituksen, osuusliike Voiman edustajiston, Lahden osuuskaupan edustajiston jäsen 1945‒ , 

hallintoneuvoston jäsen 1954‒1961, Pohjola-Norden -yhdistyksen keskusjohtokunnan jäsen 1949‒ , 

Hattelmalan sairaalan liittohallituksen ja Etelä-Hämeen mielisairaanhoitopiirin kuntainl. liittohallituksen 

jäsen, Lahden Hakan hallintoneuvoston puheenjohtaja 1943‒1956, johtokunnan jäsen 1957‒ , Oy Lahden 

Talon johtokunnan jäsen 1961‒ , Oy Lahden Hakatornit johtokunnan vpj 1943‒ , Lahden Saton 

hallintoneuvoston vpj 1952‒ , Lahden Kauppakamarin hallituksen jäsen 1956‒ , Kaupunkiliiton 

hallituksen jäsen 1943‒1946 ja 1952‒1955, verokomitean jäsen 1958‒1961, verorasituskomitean jäsen 

1949‒1952, ylemmänasteista itsehallintoa tutkimaan asetetun komitean jäsen 1958‒ , 

hinnanmuodostuskomitean jäsen 1957‒1958, Parlamenttien välisen liiton Suomen ryhmän vpj 

1948‒1951, Pohjoismaisen passikomitean Suomen ryhmän pj 1951‒1955, Pohjoismaiden neuvoston 

jäsen 1956‒1957, YK:n yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsen 1956. 

 

Suomen Näyttelijäliiton ystävyysjäsenmerkki  1948 

Sos.dem. puolueen kultainen ansiomerkki    1955 

Suomen Kaupunkiliiton kunniamerkki   1955 

Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki    1960 

Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki   1962 

LOK:n kultainen ansiomerkki     1965 

Suomi-Neuvostoliitto -seuran hopeinen ansiomerkki  1965 

Suomi-Unkari -seuran hopeinen ansiomerkki  1965 

 

Julkaisuja eri lehdissä kunnalliselämän ja politiikan alalta.  

 

Harrastuksena teatteri. 

 

Eduskuntatoiminta: Sos.dem. 1939‒1942, 1948‒1950, 1954‒1957, 1962‒1965,  Hämeen l. pohj. 

vaalipiiri 1939‒1942, Hämeen l. et. vaalipiiri 1948‒1950, 1954‒1957, 1962‒1965.   

Saanut vapautuksen 15.6.1942 ryhdyttyään hoitamaan Lahden kaupunginjohtajan tehtäviä.     
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Eduskunnan toimielimet: 

Laki- ja talousvaliokunta jäsen, Pankkivaliokunta jäsen, Perustuslakivaliokunta jäsen, Suuri valiokunta 

jäsen, Ulkoasiainvaliokunta jäsen, Verotuslakivaliokunta jäsen, PN:n Suomen valtuuskunta jäsen, 

Parlamenttienvälisen liiton Suomen ryhmä vpj.  

 

Lähteet: 

http://www.eduskunta.fi/thwfakta//hetekau/hex/hxent.htm  

Tampereen yhteiskoulu 1895‒1962. Tampereen kirjapaino-osakeyhtiö 1964. 

Ikaalisten Yhteiskoulun vuosikertomukset 1923‒1925. 
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