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Tässä työssä perehdytään Aino ja Alvar Aallon maailmaan julisteiden kautta. Lukija tutustutetaan Aaltojen 
tuotantoa esitteleviin julisteisiin näyttämällä kerättyä tutkimusmateriaalia sitä samalla analysoiden. Juliste-
analyysi koostuu pääasiallisesti henkilökohtaisista huomioista graafisesta näkökulmasta. Tämä tapa lähente-
lee eniten formalistista analyysia, jonka lisäksi tulkinnoissa on hyödynnetty muutamaa muuta perinteistä 
kuva-analyysin keinoa kuten muun muassa semioottista- ja biografista analyysia.  
           Tutkimuksessa analysoitavia Aaltoa ja Artekia esitteleviä julisteita on vuosilta 1935-2021. Aineistoa 
on hankittu pääasiassa Alvar Aalto -museon digitoidusta julistekokoelmasta, jonka lisäksi tutkimukseen on 
etsitty internetistä uudempaa, 2000-luvun tuotantoa. Aineistoon kuuluu myös muutama juliste tarinoineen 
yksityishenkilöiden kokoelmista.  
          Tutkimuksessa avataan julisteen käsitettä ja kerrotaan sen kotimaisesta historiasta. Tutkimuksessa  
pyritään myös erittelemään hyvän julisteen ominaisuuksia ja tapoja, joiden tarkoitus on herättää reaktioita 
julisteen tarkastelijassa. 
         Aaltoa esittelevän julistetaiteen ymmärtämiseksi työssä käydään läpi Artekin syntyä ja ideologiaa. 
Miksi taide on ollut niin suuri osa Artekin toimintaa sen alkuajoista lähtien? Artekin ja Aalto-julisteiden vi-
suaalisen maailman tutkimisen ohella pyritään etsimään vastausta kysymyksiin; mitä on Aalto-tuotteiden 
taika ja mikä tekee niistä kansainvälisestikin niin suosittuja? Vastauksia edellä mainittuihin sekä muihin tut-
kimuksen herättämiin kysymyksiin etsitään myös kolmen erilaisen asiantuntijahaastattelun kautta, jotka 
muodostavat tärkeän osa tutkimusta. 
        Johtopäätöksissä puretaan opittua ja esitellään tutkimuksen tuloksia. Tutkitun perusteella voidaan to-
deta, että Aalto-julisteiden visuaalisen maailman keskiö on muodoissa. Julisteissa toistuu Aaltojen aikaan-
saannoksille ominainen yksityiskohtaisuus sekä orgaaninen muotokieli. Yhä osana Artekin toimintaa olevat 
julisteet luovat loogisen jatkumon Galerie Artekin aikoihin, jolloin taide näytteli suurta roolia Artekin toi-
minnassa. Julisteista huokuu ajan henki ja niissä on esitetty ikonista muotoilua mitä kekseliäimmillä tavoilla 
aina valokuvista yksityiskohtaiseen, Aallolle ominaiseen viivapiirrustukseen. 
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Kandidaatintyöni on eräänlainen oodi suomalaiselle 
muotoilulle, tarkemmin sanottuna suomalaiselle sisus-
tusarkkitehtuurille ja sen ympärille rakentuneelle maa-
ilmalle. Suomalaisesta muotoilusta puhuttaessa tulee 
monelle varmasti mieleen Alvar Aalto ja hänen elä-
mäntyönsä muotoilun parissa. Tässä työssä perehdy-
tään hänen maailmaansa julisteiden kautta. Tutustutan 
lukijan Aaltoa sekä Artekia esitteleviin julisteisiin aina  
Artekin perustamisen ajoilta, vuodesta 1935 tähän  
päivään asti. 

Johdanto
1

JOHDANTO

 Aaltoon keskittyvien julistetulkintojen lisäksi 
työssä käsitellään myös julistetaidetta ilmiönä itses-
sään sekä sen historiaa. Julisteet voivat olla graafista 
taidetta tai sisustuselementtejä, mutta ennen kaikkea 
niillä on usein ollut julistava tai mainostava kaupalli-
nen luonne aina vuosista 1810-1820 asti. (Honkanen,  
1983. 11.) Tutkimuksessani aineistona käyttämäni  
Aallon julisteet ovat luultavasti monessa tapauksessa 
alun perin tarkoitettu esimerkiksi näyttelyn tai huone-
kalun markkinointiin, mutta ajan myötä niistä on muo-
vautunut keräilyesinetä ja sisustustauluja.
 Aloitan työni pohjustamalla aiheeni perustel-
lisesti. Toisessa luvussa esittelen tutkimuskysymyk-
seni sekä aiheeseen johtaneet syyt ja vaiheet. Kerron 
aiheen rajauksesta ja tutkimusaineistostani sekä esit-
telen sen tutkimiseen käytettyjä menetelmiä.
 Kolmannessa luvussa paneudun julisteisiin. 
Ensimmäisessä alaluvussa pohjustan julistetta media-
na ja kerron, millaisena juliste perinteisesti näh-
dään. Julisteet ovat monelle meistä varmasti tut- 
tuja, mutta tunnemmeko niiden historiaa? Osaam- 
meko määritellä hyvän julisteen ominaisuudet vai 
onko kyse puhtaasti makuasioista? Kerron tut- 
kimuksessani julisteille ominaisista piirteistä sekä 
niissä usein käytetyistä visuaalisista ratkaisuista. Kol-
mannen luvun toisessa alaluvussa kerron kotimaisen 
julistetaiteen vaiheista ja kehityksestä. 
 Kun lukija on perehdytetty julisteiden maa-
ilmaan, avaan neljännessä luvussa Aaltojen ja Arte-
kin ideologiaa sekä estetiikkaa. Muodostuvatko  
yrityksen ideologiasta peruspilarit myös estetiikalle? 
Millaisia kehyksiä tai graafisia ohjeistuksia Artek 
brändinä asettaa suunnitteluun? Artekilla on huolel-
lisesti rakennettu yhtenäinen brändi, joka tulee huo-
mioida myös julistetta suunnitellessa. Näitä asioita  
avataan myös erillisessä haastatteluosiossa, jossa 

Artekille suunnittelutyötä tehneen suomalaisen suun-
nittelutoimisto Tsto:n Antti Uotila kertoo Artekin kans-
sa työskentelystä. 
 Neljännessä luvussa esittelen ja analysoin eri 
lähteistä keräämäni aineiston. Tämän osion jälkeen 
on lukijalle muodostunut osittainen käsitys Artekin ja 
Alvar Aallon julisteiden laajasta kirjosta, joita pidetään 
nykyisin myös keräilyharvinaisuuksina1 niiden esteet-
tisten arvojen lisäksi. Julisteista ja arvoista tullaan 
keskustelemaan myös haastatteluissa, joissa muu-
taman esimerkin kautta pyritään saamaan vastaus 
myös itseäni mietityttävään kysymykseen: mikä on 
Artekin huonekalujen ja julisteiden taika ja mikä siinä  
viehättää? 2

 Muodostan lopuksi johtopäätökset tutkimuk-
sessani kerätyn tiedon pohjalta ja esittelen mahdollisia 
aiheita jatkotutkimukselle.

1 Esimerkiksi helsinkiläiset huutokauppakamarit Hagelstam & Co. sekä Bukowskis ovat myy-

neet tilaisuuksissaan Artekin ja Galerie Artekin vanhoja julisteita pyytäen noin 100-300 euroa 

julisteesta. 2nd cycle Artek

2 Vertaa: Internet on pullollaan yksityishenkilöiden kuvaamia valokuvia kodeistaan, joissa 

keskiössä on Artekin tuote nostettuna ikään kuin jalustalle. 
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Tausta

2 2.1 Aiheen valinta ja tutkimuskysymys

Valitsemani aiheen taustalla on henkilökohtainen kiinnostus julisteita kohtaan.  
Täysin sattumalta ei aiheeni myöskään rajautunut nimenomaan Artekin ja Aaltojen 
julisteisiin, sillä julisteiden lisäksi taustalla vaikuttaa mielenkiinto Aaltojen esteet- 
tisesti mykistävän kauniita huonekaluja kohtaan. Mitä taas vanhaan, niin kutsuttuun 
retro3- tai vintage4-muotoiluun tulee, ei kiinnostukseni rajoitu ainoastaan Aallon 
tuotteisiin.
 Retroilijoita on ollut aina. Retroilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka ihan-
noi jotain tiettyä aikakautta ja omaksuu aikakauden asioita osaksi omaa elä-
mäntapaansa. Retro ja vintage eivät kuitenkaan ole enää vain marginaaliryhmien 
kiinnostuksen kohteita, vaan niistä on tullut globaaleja muoti-ilmiöitä. Nykyisin 
designiin ujutetaan menneiden vuosikymmenten estetiikkaa ja jopa tarkoituk-
sen mukaista iäkkyyttä5. Nettikaupat ja pikamuotiketjut ovat pullollaan 80- ja 90-  
luvuille tyypillisiä paksuja collegepaitoja, räikeitä printtejä sekä vaaleita farkku-
ja. Sisustuksesta kiinnostuneet yrittävät saada käsiinsä kalliita tiikistä valmis- 
tettuja senkkejä, uutta kulta-aikaansa eläviä Marimekon tekstiilejä sekä kuuluisien 
suunnittelijoiden huonekaluja. Listausta voisi jatkaa loputtomiin.
 Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Aino ja Alvar Aallon sekä 
Artekin julisteiden visuaalista maailmaa ja sitä, kuinka se on kehittynyt vuo- 
sien saatossa. Tavoitteeseen kiteytyy myös tutkimuskysymykseni: 

Artekin ja  Aalto-julisteiden visuaalinen maailma ja sen kehitys.

3 Sanaa retro käytetään paljon puhuttaessa sisustuksesta ja asusteista. Retro ei aina välttämättä ole aitoa retroa, vaan se voi olla vain 

esimerkiksi jotain tiettyä aikakautta imitoiva tuote. Retro on tyypillisesti vähemmän arvokasta kuin vintage ja sen lisäksi iältään usein 

vintagea nuorempi (Frestradius. 2020) (Huusko & Huttunen. 2011).

4  Vintage tarkoittaa suomennettuna hyvää vuosikertaa ja sanaa käytettiinkin alun perin vain viinien yhteydessä. Vintagella tarkoitetaan 

usein jotain arvokasta, iältään noin 20-99 vuotta vanhaa tietyn aikakauden tuotetta. Vintage on aidosti arvokasta ja vanhaa, kun taas retro 

voi olla vain sen näköistä. Tuote voi olla myös repro, eli sen valmistaminen on aloitettu uudestaan (vrt. esim. Marimekon Unikko -kuosi.) 

(Frestradius. 2020) (Huusko & Huttunen. 2011).

5   mm. The Logo Creative, 2021. 6 Graphic Design Trends That Will Be Huge in 2021 

TAUSTA

Seuraavissa alaluvuissa esittelen lukijalle jo joh- 
dannossa pohjustamaani tutkimukseni taustaa  
sekä syitä, jotka johtivat aiheen valitsemiseen.  
Käyn läpi myös tutkimusmenetelmiäni, joiden  
kautta sukellan menneiden vuosikymmenten sisus-
tusarkkitehtuurin maailmaan ja analysoin Aallon 
ikonisten tuotteiden ympärille rakentunutta  
visuaalista maailmaa. Jotta näkemykset ja johto-
päätökset eivät jäisi turhan henkilökohtaisiksi ja 
vain minun esittämikseni, toteutin tutkimukseni 
tueksi kolme asiantuntijahaastattelua. Haastattelut 
käydään läpi luvussa 4.
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2.2 Aiheen rajaus

Alustin aiemmassa luvussa aiheeni valintaan johtaneita motiiveja sekä sen lopul-
liseen muotoonsa rajautumisen vaiheita. Rajasin työni tutkimuksen kohteiksi sen 
materiaalin, jonka koronarajoitusten seurauksena ovensa sulkeneista arkistoista 
riippumatta sain haltuuni. Digitaalisten arkistojen ja kuvapalveluiden lisäksi hyödyn-
sin myös yksityishenkilöiden valokuvia ja tarinoita. Aineistoni sisältää Alvar Aaltoa 
esitteleviä julisteita, Artekin markkinointimateriaaleiksi tarkoitettuja julisteita, Gale-
rie Artekin näyttelyjulisteita sekä Artekin sisustuskäyttöön tarkoitettuja, nykyai-
kaisia julisteita. Materiaalia on kaiken kaikkiaan vuodesta 1956 aina tähän päivään, 
vuoteen 2021 asti. Poimin tältä skaalalta mielestäni olennaisimmat teokset, jotka 
esittelen analysoivasti erikseen. 

2.3 Tutkimusmateriaali

Tutkimusmateriaaliani esitellään tutkimuksessa juliste kerrallaan samalla sitä ana-
lysoiden. Avaan analysointimenetelmiäni seuraavassa alaluvussa. Lähes kaik-
ki materiaali on digitaalista ja se on suurimmalta osin peräisin Alvar Aalto -museon 
kokoelmista. Joukkoon mahtuu myös tavallisten kuluttajien ja yksityishenkilöiden 
kuvamateriaalia ja näkemyksiä. 
 Julisteiden historiaa käsittelevä luku on suurimmaksi osin Honkasen Placa-
tista julisteeksi -teoksen (1983) pohjalta kirjoitettu. Artekin ideologian ja estetiikan 
tarkastelussa on käytetty apuna Schildtin teosta Alvar Aalto -  Elämä sekä Suhosen 
Artek - alku, tausta, kehitys -teosta.  Tutkimuksessa käytetyt lähteet luetellaan erik-
seen tutkimuksen lopussa.
 Osana tutkimustani toteutin kokonaiskuvan hahmottamiseksi haastatte-
luita. Keskustelin Artekin estetiikasta Artek 2nd Cycle:n Antti Tevajärven kanssa, 
joka on monellakin tapaa Artekin asiantuntija. Haastattelin myös Artekin kanssa 
yhteistyötä tehneen designtoimisto Tsto:n Antti Uotilaa, sekä muun muassa Aal-
to-yliopistosssa opettanutta julistetaiteeseen perehtynyttä Marjatta Itkosta.
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2.4 Analyysin menetelmät

Visuaalisen aineiston tarkasteluun on monia eri tapoja ja tulokulmia. Melasniemi 
(2018) luettelee esityksessään kuvan tarkastelun neljä tapaa: kuvailu, analysointi, 
tulkitseminen ja arvottaminen. 
 Kuva-analyysiin valitut tavat valikoituvat pitkälti analysoijan tai tarkasteli-
jan tavoitteiden mukaan. Myllymäen (2017) esityksessä kuvan tulkitsemiselle on  
lueteltu useita erilaisia lähtökohtia: aihe, tekijä, tekniikka, käyttötarkoitus, konteks-
ti, ilmaisukeinot, viesti ja katsoja eli yleisö. Metodit saattavat myös vaihdella erilais-
ten analysoitavien kuvien mukaan, sillä esimerkiksi maalauksessa ja mainosvalo- 
kuvassa voidaan tarkastella aivan erilaisia tekijöitä. 
 Tarkastelen tutkimuksessani valittuja julisteita muutamalla erilaisella  
analysointitavalla. Pääasiallisesti analyysi koostuu henkilökohtaisista huomiois-
ta graafisesta näkökulmasta, joten pääasiallinen analyysitapa lähentelee eniten  
formalistista analyysia. Formalistisessa analyysissa kiinnitetään huomiota kuvan 
muotoseikkoihin, kuten esimerkiksi sommitteluun, väreihin ja tilaan. (Melasniemi 
2018, 7 ja Peda.net 2021.)
 Reseptio- tai reseptio keskeisessä analyysissa tarkastellaan kuvan ja sen 
katselijan suhdetta. Millaisia tunteita kuva tai juliste herättää? Mitä mielikuvia kuva 
välittää? Onko kuvassa tai julisteessa käytetty jotain tiettyjä elementtejä tai keino-
ja, joilla tarkoituksen mukaisesti pyritään saamaan aikaan tietty reaktio tai tunne? 
(Melasniemi 2018, 8 ja Peda.net 2021.)
 Semioottisessa analyysissa kyse on intertekstuaalisuudesta. Huomio kiin-
nittyy kuvan symbolisiin merkityksiin ja symboleihin. Onko kuvassa jotain, joka  
linkittää sen johonkin toiseen teokseen? Semioottisen analyysin voi jakaa myös 
kolmeen eri alatasoon: denotatiiviseen, konnotatiiviseen ja henkilökohtaiseen 
tasoon (Semiotics, 2016). Tämä analyysitapa sukeltaa kuitenkin melkoisen syvälle, 
joten pidän semioottisen analyysini melko pinnallisena. 
 Historiallinen analyysi etsii tulkittavasta kuvasta hieman semioottisen ana-
lyysin tavoin linkkejä kuvan ilmestymisen aikakauteen. Näkyykö kuvassa sen julkai-
suajankohta jotenkin erikoisen selkeällä tavalla? (Peda.net, 2021).
  Aallon ja Artekin julisteita tarkastellessa on hyvä miettiä myös biografis-
ta lähestymistapaa. Biografisessa analyysissa tulkinta tapahtuu taiteilijan muun 
tuotannon ja elämänkerran kautta. Esimerkiksi Alvar Aallon rakkaus Italian kult- 
tuuria kohtaan saattaa hyvinkin näkyä jollain tapaa julisteessa, jolloin voidaan puhua 
biografisesta yhteydestä. Toki huonekaluja esittelevät julisteet ovat vahvemmin lin-

kitettävissä Aaltojen biografiaan, mutta elämänkerrallinen näkökulma voidaan pitää-
mukana myös.
 Viimeisimpänä yleisimmistä analysointitavoista on ikonografinen analyy-
si, jossa paneudutaan kuvan hahmoihin, esineisiin ja elementteihin. Edellä maini-
tut saattavat kuitenkin muodostaa pelkistetymmän tiivistelmän ikonografiasta.  
Elfvingin pro gradu -tutkielmassa (2016, 64) kerrotaan ikonografian tutkivan taidete-
oksen aihetta, symbolisen ja allegorisen merkityksen tutkimusta huomioiden myös 
alkuperä ja kehitys. Itse tyydyn tutkimuksessani kuitenkin pintapuolisempaan ikono-
grafiaan eli tarkasten teosten hahmoja, esineitä ja elementtejä. (Peda.net, 2021)
 Hatvan teoksessa Kuvittaminen (1993) puhutaan Goldsmithin kolmitasoi-
sesta analyysimallista (1993, 39). Malli muodostuu syntaktisesta, semioottisesta 
sekä pragmaattisesta tasosta. Syntaktisessa tasossa tarkastellaan kuvan graafi-
sia signaaleita, eli kuvioita. Semaattisella tasolla pyritään ymmärtämään taiteilijan 
kuvaan hakemaa merkitystä. Ylimmällä, eli pragmaattisella tasolla tarkastelija arvioi 
havaitsemaansa aiemman kokemuksensa ja nykyisen arvionsa perusteella. Golds-
mithin mukaan kuvan ymmärtäminen edellyttää, että katsoja ymmärtää kaikki kolme 
tasoa. (1993, 39.)

ANALYYSIN MENETELMÄT
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Johdatus
julistetaiteeseen

3 3.1 Juliste mediana

Wikipedia määrittelee julisteen tai plakaatin usein julkiselle paikalle tarkoitetuk-
si viestintävälineeksi, jolla on tarkoitus tuoda jokin asia julki tai mainostaa (Wikipe-
dia, 2020). Julisteella nähdään usein olevan myös nimenomaan julistava tarkoitus. 
Juliste sisältää usein kuvan tai kuvia sekä tekstiä eli typografiaa, jotka muodostavat 
yhdessä julisteen sisällön.
 Juliste on tavallisesti painettu paperille, mutta se voidaan toteuttaa lähes 
mille tahansa muullekin alustalle. Julisteet nähdään perinteisesti kooltaan isohkoina, 
koska niiden perimmäinen tarkoitus on kuitenkin herättää huomiota ja tunteita.
Mujusen opinnäytetyössä (2014, 26) kerrotaan Jelle van der Toorn Vrijthoffin6 ver-
ranneen julistetta liikennevalojen punaiseen valoon: niiden tarkoitus on pysäyttää.
 Digital Finch -sivustolla (2015) määritellään hyvän julisteen muodostuvan 
seuraavista tekijöistä: typografia eli teksti, valkoisen tilan käyttö, kuvat, värit sekä 
yleisö. Yleisöllä tässä kontekstissa viitataan suunnittelijan työhön. Suunnittelijan 
tulisi ottaa julisteensa kohdeyleisö huomioon suunnitteluprosessin alusta asti, jot-
ta juliste toimii halutulla tavalla. Esimerkiksi teknojuhlien julisteen estetiikka ei vält-
tämättä aiheuta samaistumisen tunteita vanhainkodissa. Lisäisin edellä lueteltujen 
lisäksi vielä sommittelun, joka oikein tehtynä paitsi ohjaa tarkastelijan toimintaa, 
tekee julisteesta myös toimivan ja kauniin paketin. 
 Helmiriitta Honkasen kirjassa (1983, 112) on prologina Jukka Pellisen 
Kadun Galleria -näyttelyn esitelehtisessä 1969 julkaistu teksti, josta haluaisin 
lainata erään katkelman joka mielestäni tiivistää julisteen luonteen täydellisesti:

”Juliste kuuluu kadulle. Se on kadun kasvatti suku- 
polvesta toiseen – siinä on katupojan röyhkeyttä, teini- 
tytön sofismia, Show-tähden keikarointia ja myyntimiehen 
nokkeluutta. Se elää omassa ajassaan ja puhuu sen kieltä, 
saa siltä olemassaolonsa oikeuden ja samantien tuomionsa. 
Se tulee, on ja vaihtuu. Se tiedottaa, ei kuuntele eikä 
pyydä puheenvuoroa.”

6 Jelle Van der Toorn Vrijthoff on tehnyt mittavan uran designin parissa. Työskenteli Alliance Graphique Internationale (AGI) :n puheen-

johtajana vuonna 2006-2009 (A.G.I. 2021).

JOHDATUS JULISTETAITEESEEN

Julistetaiteen vaiheista voisi kirjoittaa täysin oman 
tutkimuksensa, joten rajaan aihetta koskemaan 
pääasiassa kotimaista julistetaidetta.

Tarja Leinon tutkimusten mukaan sana juliste alkoi 
korvata sanan plakaatti käytön  esimerkiksi 
Helsingin Sanomissa 1930- luvulla (Honkanen, 
1983. 10).
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3.2 Kotimaisen julistetaiteen synty ja vaiheet

Helmiriitta Honkasen kirjassa Placatista Julisteeksi (1983. 22) kerrotaan suomalai-
sen julistetaiteen juurien olevan lähinnä teatteri-, konsertti- ja sirkusjulisteista. Sir-
kusjulisteetkin oli vain painettu Suomessa, mutta painolaatat tulivat ulkomailta  
saapuvien kiertävien sirkusryhmien mukana. 
 Honkanen nimeää 1890-luvun alun merkittäväksi suomalaisten julisteiden 
saralla, sillä silloin julisteiden teko siirtyi kirjapainoista myös taiteilijoille (Honkanen 
1893, 23). Yhtenä suomalaisen julistetaiteen merkittävimmistä teoksista Honkanen 
pitää Albert Edelfeltin maalausta Porilaisten Marssi (1892). Vuonna 1894 pysty- 
tetyn Nikolain kirkon kunniaksi piirretty juliste on 1933 perustetun Suomen 
Taidepiirtäjäliiton perustajajäsenen, Albert Gebhardin käsialaa. Gebhard on  
myös WSOY:lle tehdyn Kansallinen elämänkerrasto -julisteen takana.  (Honkanen. 
1983, 25.  
 Samoihin aikoihin suomalaisen julistetaiteen parissa työskenteli muutenkin 
taidehistoriallemme merkittävä henkilö, Akseli Gallen-Kallela. Gallen-Kallelan yksi 
tunnetuimmista julisteista on vuonna 1907 autoliike Bil Bolille tehty vauhdi- 
kas mainosjuliste. Omaperäistä suomalaista jugendia edustava juliste on nähty 
modernina kuvauksena Kalevalan Kyllikin ryöstöstä (Gallen-Kallelan museo, 
2004)  ja sitä pidetään modernin suomalaisen julistetaiteen historian ensimmäisenä 
teoksena (Aartomaa & Savolainen,  2013).
 Aika 1900-luvun alusta 1950-luvulle piti välissään monen monta kehitys-
tä edistänyttä käännettä. Suomen ensimmäinen, vuonna 1903 perustettu mainos-
toimisto julkaisi toimintansa ohessa Hermes -nimistä lehteä. Suomen Koristetaitei-
lijoiden Liitto Ornamo perustettiin. Suuret osuuskauppaliikkeet kuten SOK, OTK ja  
Elanto aloittivat reklaamitoimintansa. 1916 perustettiin Elanto-lehti, jonka kuvit-
tajaksi palkattiin myöhemmin mainetta niittänyt Ola ”Fogeli” Fogelberg7, josta tuli 
myöhemmin myös Elannon mainospäällikkö.  Ensimmäisiä amerikkalaisia mai-
nostoimistoja rantautui Suomeen syrjäyttäen kirjapainojen monopolin yksityis-
kaupan mainostajina. Vuonna 1916 Ateneumissa järjestettiin reklaami- ja kuvi-
tusnäyttely, joka oli ensimmäinen laatuaan. Vuonna 1920 järjestettiin Suomen 
ensimmäiset messut, joihin Hannes Malin teki useita tuotejulisteita. Osa oli tehty 
Malinin itse Leipzigistä tuliaisiksi tuomillaan linoleumipainantavälineillä.  (Honkanen, 
1983. 46-66.)
 Reklaamimiesten kerho perustettiin ja reklaami -sanalle yritettiin löytää 
suomenkielinen vastine Suomen Kuvalehdessä julkaistun kilpailun kautta. Syntyi-

vät sanat ”mainos”, ”mainoa” ja ”mainostaa”, joidenka seurauksena koristemaa-
larin nimitys väistyi reklaami- eli mainospiirtäjän tieltä. Taidehallissa järjestettiin  
Reklaamimessut vuonna 1928. Reklaamimiesten kerho vaihtui Piirtäjäliitoksi, 
jonka tehtävä oli edistää taiteellista piirrustus- ja kuvitustyötä sekä tehdä alaa 
samalla tunnetummaksi. Liiton nimi vaihdettiin vielä kertaalleen Suomen Taide- 
piirtäjäliitoksi, josta se vaihdettiin sen nykyiseen muotoon – Grafia ry, vuonna  
1971. Juliste alkoi saavuttaa nykyistä muotoaan suurten mainostoimistojen aikana 
edetessä kohti 1950- lukua. Julisteet olivat informatiivisia mainoksia, mutta samaan 
aikaan kuin omia taideteoksiaan. Julisteissa näkyi selkeästi, että niiden takana  
työskentelevät ihmiset ovat pääasiassa kuvittajia, tai ainakin hyvin lahjakkaita  
graafikoita. (Honkanen. 1983, 83-92.)

7 Paitsi että Ola ”Fogeli” Fogelberg tunnetaan lahjakkaana julistesuunnitelijana, on hän tehnyt myös pitkän uran Pekka Puupää -sarjakuvan 

 piirtäjänä vuosina 1925-1952. Wikipedia tituleeraa Fogelbergia yhdeksi suomalaisen sarjakuvan tärkeimmäksi pioneeriksi. Pekka Puupään

 lisäksi Fogelberg piirsi ensimmäistä suomalaista jatkosarjakuvaa, Janne Ankkasta.

KOTIMAISEN JULISTETAITEEN SYNTY & VAIHEET

Grafian logossa (KUVA1) inspiraatiota ollaan haettu 
ranskalaisen Grapus - kollektiiviin töistä (KUVA1b).

/ kuvat: Grafia  & Grapheine

KUVA 1BKUVA 1
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 1940-luvulla, sotavuosien kynnyksellä, koettiin julisteiden keskuudessa 
taas uusia tuulia. Valokuvat yleistyivät korvaten perinteistä piirtämistä ja 
värejä käytettiin paljon. Offset-painomenetelmä kasvatti suosiotaan ja vuonna  
1948 julisterintamalla saatiin käyttöön silkkipaino. Samaisena vuonna julkaistiin  
Matti Viherjuuren Kansanapu -juliste, jossa oli käytetty ensimmäistä kertaa valo-
kuvan rasteria. 1940-luku näkyi aikansa julisteissa ja propagandaa esiintyi paljon. 
(Honkanen, 1983. 93-97) Julisteilla paitsi varoitettiin, myös valistettiin. Honkasen 
kirjassa (98-99) puhutaankin moraalisesta varustautumisesta. 
 40- ja 50-luvut olivat suurten julistekilpailujen aikaa. Esimerkiksi vuon-
na 1940 Helsingin kesäolympialaisten julistetta varten järjestettiin suuri kilpailu.  
Olympiakisat peruuntuivat toisen maailmansodan vuoksi ja Ilmari Sysimetsän voit- 
tajatyö vuodelta 1938 valjastettiin uudelleen käyttöön 1952 Helsingin olympialais-
ten julisteeksi (KUVA2) (Aartomaa & Savolainen, 2013, 153). 
 Honkanen puhuu (107) 50-60 luvusta teollisuutemme sekä taideteollisuu-
temme kukoistuskautena. Sota-ajan jälkeen koittivat pula-ajat, joiden seurauksena 
lähes kaikesta oli pulaa: työvälineistä, väreistä, paperista. Offsetin läpimurto julis-
tealalla mahdollisti uusia ulottuvuuksia ja 1950- luvulla juliste vakiinnutti paikkansa 
suomalaisessa katukuvassa. Uudet tuulet puhalsivat muutenkin ja ”akkunat aukesi-
vat maailmalle, pystyttiin seuraamaan ulkomaiden graafista kehitystä” (Honkanen.  
1983, 107).
 Monet kuuluisat nimet mullistivat julistekenttää töillään; Tapio Wirkkala, 
Erik Bruun, Per-Olof Nyström ja Timo Sarpaneva, vain luetellakseni muutamia. Edel-
lä mainituista henkilöistä kiinnostavia varsinkin tämän tutkimuksen kannalta ovat  
Wirkkala ja Nyström. Wirkkalan suunnittelemia valaisimia on vielä tänäkin päivä-
nä myynnissä Artekilla. Nyströmin vuonna 1956 Artekille suunnittelema juliste taas  
palkittiin samaisena vuonna LJ. MY:n julistekilpailussa parhaana valokuvan sisältä- 
vänä julisteena. 50-luvulla puhalsivat muutoksen tuulet ja esimerkiksi useat kivipai-
not toinen toisensa perään päättivät toimintansa kannattamattomina offsetin teh-
dessä totaalista läpimurtoaan. (Honkanen. 1983, 106-121)
 Suomi jatkoi kaupungistumistaan ja graafikot järjestäytymistään. Pop- 
taide ja hippiliike olivat kovassa nosteessa. Puolan käänteentekevä juliste- 
suunnittelu kiehtoi myös suomalaisia julistesuunnittelijoita, jotka tekivät Varso-
van biennaaliin tutkimusretkiä. Suomalainen suunnittelu kantoi hedelmää Varso-
van biennaalissa sillä seurauksella, että Puolassa alettiin puhua ”suomalaisesta 
koulukunnasta”. Vuonna 1975 syntyivät Lahden Julistebiennale ja Julistemuseo. 
Edellä mainitut olivat Varsovan ja Brnon näyttelyiden innoittamia. Etenkin Biennale 

keräsi nopeasti myönteistä kansainvälistä huomiota ja Julistemuseo jatkoi koko- 
elmansa kartuttamista (Aartomaa & Savolainen, 2013). Lahden taidemuseo ja  
Julistemuseo yhdistivät vastikään kokoelmansa ja muuttivat samaan osoittee-
seen Lahdessa sijaitsevaan Malski-keskukseen. Malva -nimeä kantavan museon  
on tarkoitus avata ovensa 2022 keväällä tuoden koko 9000 taideteoksesta ja 
70 000 julisteesta koostuvan kokoelmansa kaiken kansan iloksi (Malva 2020). 
 1980-luvulla Suomessa nähtiin paljon julistetaidetta ulkomailta. Viro,  
Latvia ja Liettua tarjosivat vahvasti poliittisia underground-julisteita ja Aasian  
suunnalta saadut vaikutteet istuivat suomalaiseen suunnitteluun hienostuneisuu- 
tena ja pelkistämisenä. Alalla ansioituneita alettiin palkita Grafian perustamassa  
Vuoden Huiput -kilpailussa vuonna 1980. (Aartomaa & Savolainen, 2013. 10)
 Uudet menetelmät ja digitalisaatio ovat sekä helpottaneet että uudista- 
neet julistesuunnittelun kenttää, mutta samalla on huoli julistesuunnittelun tule- 
vaisuudesta. Myös Marjatta Itkonen kertoo olevansa huolissaan asiasta. Hänen 
mielestään nuoria suunnittelijoita ei enää kiinnosta julistesuunnittelu.
 Onko tulevaisuudessamme sitten enää fyysistä grafiikkaa? Kirjassaan  
Aartomaa ja Savolainen kuvailevat (2013, 11) julisteen yhä olevan yhteiskunnallisen 
tiedottamisen keino, graafikon yleisönosastonkirjoitus, silloin kun suunnittelijalla  
on sanottavaa (Aartomaa & Savolainen. 2013. 5-11).

KOTIMAISEN JULISTETAITEEN SYNTY & VAIHEET

Ilmari Sysimetsä  / kuva: Jyväskylän  yliopiston kirjasto

KU
VA
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Tutkimus

”…Kun alkaa katsella ympärilleen, heidän kalusteitaan 
löytyy joka puolelta – julkisista rakennuksista, kouluista 
ja kirjastoista, kodeistamme – paikoista, joissa asumme, 
opiskelemme ja työskentelemme. Mitä enemmän olen lukenut 
historiasta ja ideologiasta aikakaudelta, jolloin Artekin 
perustajat – Aino ja Alvar Aalto, Maire Gullichsen ja  
Nils-Gustav Hahl – työskentelivät yhdessä, sitä enemmän 
olen alkanut arvostaa miten paljon ystävyyttä ja tunnetta 
heidän välillään oli, ja että niin moni asia vieläkin 
resonoi suomalaisen ajattelutavan kanssa, erityisesti 
muotoilun, taiteen ja teknologian suhteen.”

4

TUTKIMUS

Tässä luvussa esittelen aluksi lukijalle Artekin  
syntyä sekä sen keskeisintä ideologiaa. Toisessa 
alaluvussa paneudun Artekin ja taiteen suhteeseen. 
Kolmannessa alaluvussa esittelen ja analysoin tutki-
musmateriaalini. Tutkimusmateriaalissa käydään läpi 
Alvar Aallon museon kokoelmaa,  Artekin uudempaa 
tuotantoa sekä yksityisihmisten omistuksessa olevia 
julisteita.

Lukua alustaakseni lainaan taiteilija Karoliina Hellbergin, 
Artekin 85-vuotis juhla-julisteen suunnittelijan, sanoja 
Artekin artikkelista ”Puutarha on Huone”:
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4.1 Artekin synty ja ideologia

Artek perustettiin Aino- ja Alvar Aallon, Nils-Gustav Hahlin ja Maire Gullichsenin toi-
mesta vuonna 1935. Yrityksen  toiminta perustui asuntokulttuurin edistämiseen ja 
huonekalujen myyntiin (Artek, 2021). 
 Yrityksen synty oli edellä mainituille idealisteille saman aikaisesti otollisen 
tilaisuuden sekä pitkäaikaisen unelman yhdistyminen. Aalto-tuotteilla oli jo ennen 
1935 perustettua Artekia paljon kysyntää ulkomailla, varsinkin Lontoossa järjes-
tetyn Fortnum & Mason -näyttelyn ja Milanon Triennalen jälkeen. (Suhonen, 1985.)  
 Lontooseen perustettiin varta vasten Aalto-tuotteiden myyntiä varten  
Finmar -niminen yritys. Ennen Artekin perustamista tuli esille kuitenkin ongelma, 
joka osaltaan johti myöhemmin yrityksen perustamiseen. Finmar teki Aallon suun-
nittelemia huonekaluja alusta alkaen valmistaneelle Huonekalutehdas Korhoselle 
lähettämissään kirjeissä selväksi, että huonekaluja oli saatava lisää. Korhosen teh-
taan kapasiteetti ei pystynyt vastaamaan kysyntää. Finmarin turhautuminen tilan-
teeseen johti osaltaan siihen, että Nils-Gustav Hahl keksittiin palkata yhteiseksi 
sihteeriksi hoitamaan tahojen keskeistä kommunikointia ja käytännön järjestelyitä. 
Uudessa virassaan Hahl hautoi kuitenkin vieläkin suurempaa suunnitelmaa, jonka 
esitti lopulta Alvarille tuoden mukanaan jo aikaisemmin ideallaan hurmanneen ystä-
vänsä Maire Gullichsenin. (Schildt, 2007.) Syyskuussa vuonna 1935 Hahl kirjoitti  
kirjeessään Gullichsenille:

”Miksi tekisimme siitä pelkän agentuuritoimiston, kun 
myynti- ja näyttelyhuoneisto on pelkkä paikkakysymys? 
Miksi luopua tästä odottamatta tarjoutuvasta kerrassaan 
välttämättömän kulttuuripropagandan näyttämöstä? Ja miksi 
päästää käsistä tilaisuus tehdä suomalaisille julkisesti 
ja määrätietoisesti selkoa siitä maamme taideteollisuuden 
kehityslinjasta, jolle toistaiseksi on osattu antaa täysi 
arvo vain ulkomailla?”

Nimi Artek tulee sanoista Art (suom. taide) ja teknologia. Alun perin kyseistä sana- 
paria käytti taide- ja arkkitehtuurikoulu Bauhausin perustanut Walter Gropius 
modernismin tunnuslauseessa ”art and technology – a new unity” (Artek, 
2021). Vaikka Virpi Suutarin Aalto- dokumenttielokuvassa (2020) Aallon sanotaan 
vieraksuneen Bauhausin aatteita on hän selvästi omaksunut ainakin jotain niistä  
valikoidessaan yrityksensä nimeksi kyseisen modernistisen sanaparin.

ARTEKIN SYNTY & IDEOLOGIA

Artek -nimi muodostuu kahdesta sanasta. Kuvaan on kekseliäästi lisätty myös 

ikoninen L-jalka / kuva: Artek

KU
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Yhtenä Artekin tavoitteista oli toteuttaa Maire Gullichsenin unelma niin kotimais-
ta kuin ulkomaista maalaustaidetta, kuvanveistoa, grafiikkaa ja valokuvausta esit-
televästä galleriasta. (Schildt, 2007. s. 395-396.) Taiteen lisäksi näytteillä olisi 
toki pysyvästi Artekin kulmakivet eli Aaltojen huonekalut. Königin kokouksessa8  
Artekin huoneentauluksikin kutsuttuun manifestiin, eli yrityksen perustaan kirjoi-
tettiin seuraavat sen toimintaa kuvaavat alat: teollisuus, moderni taide, sisustus 
ja propaganda.9 Vuosina 2005-2013 Artekin toimitusjohtajana työskennellyt  
Mirkku Kullberg kertoo samaisen manifestin toimivan Artekin toiminnan perustana 
edelleen (Blåfield, 2016).
 Schildt kuvailee (2007, s. 398) Artekin työyhteisöä hedelmälliseksi 
ja työntekijöitä epäitsekkäiksi. Toimistolla työskenneltiin ”Aallon hengessä”, 
eikä yritykselle ollut koskaan ensisijaista tuottaa voittoa. Tämä selittyy pitkäl-
tikin toimiston johtajana toimineen Alvarin antikapitalistisilla mielipiteillä, jot-
ka tarttuivat herkästi muihinkin. Hahlin kuvaillaan olleen aito humanisti, joka  
työskenteli rakkaudesta lajiin taloudellisen hyödyn sijaan. Gullichsen taas puo- 
lestaan oli valmiiksi jo äveriäs sukunsa ansiosta, joten hän saattoi keskittyä vain  
työn tarjoamiin muihin etuihin. Artekin toiminnallista linjaa kuvaillaan seu- 
raavalla lainauksella: ”Oltiin tyytyväisiä, jos talous täsmäsi niin että töitä voitiin jat-
kaa.”  (Schildt, 2007, s. 398).
 Nelikon suunnitelmat Artekista monimuotoisena kulttuurin kehtona 
osoittautuivat kuitenkin osin turhan kunnianhimoisiksi. Taideteollista museota 
tai radikaalin taidekirjallisuuden kustantamoa ei Artekista koskaan tullut, mut- 
ta jotain Artekilla tehtiin kuitenkin oikein. Kuten Kullberg kuvailee (Blåfield, 
2016) Artekin vuosien saatossa tekemää työtä, on sillä valtava merkitys  
Suomen design-historialle. Kunnianhimoiset ja älykkäät perustajajäsenet loivat 
yhdessä tieteen ja taiteen yhdistävän vahvan brändin, jonka tuotteet levisivät  
maailmalle toitottaen suomalaisen muotoilun käytännöllistä ilosanomaa

Lainaan lopuksi vielä Kullbergin sanoja Blåfieldin (2016) artikkelista:

8  Taiteilijakapakan kokoukseen osallistuivat Artekin perustajajäsenistö Aino & Alvar Aalto, M. Gullichsen ja N-G. Hahl. Tänä iltana 1935 luotiin 

perusta neljä päivää aikaisemmin perustetulle Artekille ja kuuluisa Köningin manifesti. (Blåfield, 2016.)

9 Propagandalla viitattiin tässä yhteydessä tavoitteeseen järjestää näyttelytilaan eräänlainen lukunurkkaus, jossa esillä olisi aina  

ajankohtaisimmat ammattilehdet (Schildt, 2007).

”Tämä porukka, Artekin perustajien 
ohella vaikka Tapio Wirkkala ja 
Armi Ratia, heillä oli missio: 
rakentaa kansallinen identiteet-
ti maalle, joka oli vielä nuori. 
Artek syntyi aikakauteen, jossa oli 
likettä. Oli erilaisia taiteilija-
kollektiiveja, halu näyttää muulle 
maailmalle. Artekin historiaa tut-
kiessani olen joskus miettinyt, 
miten tärkeää on löytää joukko, 
jossa on optimaalinen yhdistelmä 
intohimoja ja ambitioita.”

ARTEKIN SYNTY & IDEOLOGIA

KU
VA
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4.2 Artek ja taide
/ Galerie Artek

Vierailin Artek 2nd Cycle -liikkeessä tapaamassa liikkeessä työskentelevää 
Antti Tevajärveä, jolla on mittava tietämys Artekin vaiheista. Tevajärven kanssa 
keskustellessa esiin nousi erityisesti Artekin suhde taiteeseen. Taide on ollut 
Artekin liiketoiminnassa mukana alusta lähtien. Toki puhuessamme Aaltojen 
muotoilusta ja huonekaluista kyse on myös taiteesta, mutta esimerkiksi myös 
maalaukset, grafiikka sekä keramiikka ovat yltäneet Artekin piiriin aina. 
Edellä mainittua voisi tietenkin pitää melkeinpä itsestäänselvyytenä, muodos- 
tuuhan nimi Artek sanoista art sekä technology.
 Pohjustin aiemmassa luvussa Artekin ideologiaa. Artekin perustajajäseniin 
lukeutuvan Maire Gullichsenin työtä taiteen parissa pidetään varsinkin suomalai- 
selle taidekentälle merkittävänä. Artekin perustamisen aikoihin vuonna 1934 
Gullichsen perusti Helsinkiin Vapaan taidekoulun (ruots. Fria Målarskolan) tar- 
joamaan vaihtoehtoa Suomen muuten akateemiselle taideopetukselle. Inspi- 
raatio itse kouluun sekä siellä opetettaviin taidesuuntauksiin tuli Ranskasta.  
Taidekoulu muutti 1990 Kaapelitehtaan tiloihin, missä se toimii vielä tänäkin päi- 
vänä.  (Vapaa Taidekoulu, 2021.)
 Artekille hankittua taidetta esiteltiin aluksi samassa tilassa Aaltojen huone-
kalujen kanssa vuosina 1930-1940 (Ateneum, 2017). Tilat kävivät kuitenkin ahtaiksi 
ja Gullichsenin sanoin taiteelle ja sen myymiselle tuli saada rauha ja keskittymismah-
dollisuus (Alvar Aallon henkilökuva, 1985). Vuonna 1950 näyttelytoiminnan jatkami-
seksi perustettiin Galerie Artek – Artekin sisaryhtiö, jonka keulakuvana Gullichsen 
toimi. 
 Galerie Artekissa jatkettiin sitä mitä Artekilla oli jo aloitettu. Näytille tuotiin 
modernismin klassikoita ja uutta nykytaidetta maailmalta, jota muun muassa taide-
museo Ateneum osti kokoelmiinsa (Ateneum, 2017). Kansainvälisten suurnimien* 
ohella Galerie Artekissa pitivät näyttelyitään myös kotimaiset taiteilijat. Taidetoimin-
nan mittasuhteiden kasvaessa ulos Artekista näyttelytoiminnan ja Galerie Artekin 
tueksi perustettiin Nykytaideyhdistys vuonna 1939 (Donner, 2003). Galerie Artek 
jatkoi arvokasta työtään vuoteen 1997, jolloin se yhdistyi Galerie Anhavan kanssa 
(Anhava, 2021). Tevajärvi tietää kertoa, että Artekille useita julisteita ja huonekaluja 
suunnitellut Ben af Schultén toimii vieläkin Anhavan hallituksessa.
 Galerie Artekissa pidettyjä näyttelyitä mainostettiin julisteilla. Artek on 
onnistunut säästämään osan näyttelyjulisteista, mutta osa on kadonnut ajan saatos-

sa teille tietämättömille. Sama koskee Aaltojen vanhoja huonekaluja, joita nyt Artek 
2nd Cyclessä etsitään kirpputoreilta ja myyntipalstoilta ostettavaksi takaisin ja kun-
nostettavaksi. Artekit kestävät aikaa ja kaunistuvat patinoituessaan. Huonekalujen 
lisäksi Tevajärvi ja kumppanit yrittävät haalia takaisin vanhoja julisteita, joita onkin 
löytynyt muun muassa Hagelstam ja Bukowskis -huutokaupoista. Tevajärvi tarjo- 
aakin minulle kierroksen 2nd Cyclen liikkeessä, jossa pääsen tutustumaan esillä  
oleviin Aalto- ja Artek julisteisiin. Samalla pääsen ihastelemaan takahuoneesta löy-
tyvää erillistä kokoelmaa, jossa on toinen toistaan upeampia julisteita eri vuosilta. 
Artekin 2nd Cycle -liikkeessä pystyy kuvittelemaan tarinat ja menneet elämät, jotka 
vanhat huonekalut ja julisteet kätkevät taaksensa.
 Aallon sanotaan arvostaneen ajatusta kokonaistaideteoksesta (Ateneum, 
2017). Sama ajatus eri taidemuotojen yhdistymisestä yhdeksi kokonaistaideteok-
seksi, Gesamkunstwerkiksi, toimi myös Bauhausin perustana (Wikipedia, 2021).  
Kysyessäni Tevajärveltä miksi julistetaide on aina nähty Artekilla niin tärkeänä 
hän mainitseekin juuri Bauhausin ja kokonaiskuvan hallitsemisen. 

Galerie Artekin näyttelyjuliste 
Göran Augustsonin näyttelystä / 

kuva: Hagelstam
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4.3 Tutkimusaineiston analysointi
Alvar Aalto -museon kokoelma

Tammisaaren Museohallin Aalto Interiors -näyttelyn juliste vuodelta 1986.   
Design:  Ei tiedossa

Tässä minimalistisessa julisteessa huomio ei voi olla keskittymättä etusijalle ase-
teltuun kolmijalkaiseen 60-jakkaraan. Juliste on kaikessa yksinkertaisuudessaan 
kaunis ja siinä on nähtävissä ajalleen tyypillistä yksinkertaistamista. Voimme myös 
puhua melko perinteisestä näyttelyä esittelevän julisteen asetelmasta, missä esil-
le on nostettu yksi koko näyttelyä kuvaava objekti. Tässä tapauksessa näyttelyä 
edustaa ikoninen Aallon 60-jakkara, mutta esimerkiksi taidenäyttelyä esittävässä 
julisteessa jakkaran tilalla voisi olla kuva maalauksesta. Kuvan ja tekstin suhde on 
julisteessa kiinnostava, sillä teksti on jätetty kuvaan nähden hyvin pieneksi. Tämä 
voimistaakin juuri kyseisen julisteen funktiota sisustamista esittelevän näyttelyn 
mainoksena. Teksti on sijoitettu julisteen yläkulmiin, joten se on luettavuudeltaan 
selkeä ja selkeästi erillään kuvituksesta. Tekstin sijainti on muutenkin looginen luke-
mista ajatellen.
 Värimaailmaltaan kuva on hyvin pelkistetty. Luonnonvalkoinen ja hieman 
läpikuultava musta väri muodostavat yhdessä harmonisen yhdistelmän. Kyseinen 
valkoinen tulee usein vastaan vanhemmissa julisteissa ja se taittaakin melkein jopa 
beigen sävyihin. Onkin kiinnostavaa pohtia, onko tälle jotain selitystä esimerkiksi 
aikoinaan saatavilla olleista painoväreistä johtuen.
 Ikonograafisesti juliste on hyvin selkeä ja kuvan tuoli yhdistää julisteen 
saman tien Aaltoon. Varsinkin aiheeseen vihkiytyneen katsojan ei luultavasti tarvitse 
edes lukea julisteen typografista osiota ymmärtääkseen, mistä on kyse.
 Kuva 1B on muotokieleltään hyvin samankaltainen kuin kuva 1.  Kuvan 1B 
juliste  kertoo Tanskassa vuonna 1970 pidetystä Alvar Aalto -näyttelystä.  Julisteen 
on suunnitellut Erik Rasmussen.

KUVA 5

KUVA 5 B

TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI / A.A  Museo
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KUVA 6

The Essence of Finnish Design and Culture -kiertonäyttelyn juliste, 2012-2013. 
Aomori, Japani.  Design: Ei tiedossa

Tässä julisteessa on kaikki. Japania opetelleen ystäväni avulla pääsemme näytte-
lyn kiinnostavan konseptin äärelle. Karkeasti käännettynä näyttelyssä on esitelty 
suomalaisen suunnittelun ja kulttuurin olemusta. Tästä olemuksesta on mahdutet-
tu julisteeseen yllättävän paljon, joka tuo mieleeni paljon ajatuksia. Jos Suomi tai 
suomalainen suunnittelu ei ole katsojalle tuttua on sen havainnollistamiseksi tuo-
tu kuvaan maailmankuulut muumit, niin ikään kuuluisa kuva Kalevalaan viittaavasta  
Gallen-Kallelan Ainon-taru triptyykistä sekä Iittalan ja Aallon kaltaiset designklassi-
kot. Ikonograafisesti kyseessä on melkoisen runsas teos.
 Formalistisesti julisteen asettelu on jopa hieman sekava. Taustalla kiemur- 
televa, Aalto-vaasille ominaista muotoa jäljittelevä sininen viiva syö julisteessa jo 
muutenkin vähäistä ilmavuutta. Hatvan teoksessa kerrotaan liian monien tehokei- 
nojen käytöstä; ne syövät toistensa vaikutusta (Hatva, 1993. 28)  Useiden kuvien 
käyttö sekä viisi erilaista ja kokoista typografiaosaa antavat katsojalle visuaalisen 
ähkyn. 
 Vaikka juliste on runsas luo sen värimaailma tiettyä rauhaa. Kuvassa vasem-
malla oleva pirteä tehostevärilaatikko ja sen sisältämä teksti, ”Metsä, jossa muumit 
asuvat” viestivät lapsenomaista tunnelmaa. Julisteen värimaailmassa on kenties 
haettu Suomen lipun värejä, vaikka vaalea taustaväri onkin enemmän beige kuin val-
koinen.

TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI / A.A  Museo
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5. International Alvar Aalto Symposium. 1991. Design: Pia Ilonen

Seuraavassa julisteessa on vahvaa Bauhausista inspiraatiotaan ammentavaa tun-
netta. Kuva 3b on saksalaisen Joost Schmidtin Bauhausia esittelevään näyttelyyn 
suunnittelema juliste vuodelta 1923. Vaikkeivat julisteet olekaan keskenään millään 
tapaa identtisiä on niissä huomattavissa tiettyä samanhenkisyyttä. Alvar Aallon 
julisteen bauhauslainen estetiikka on tuskin kuitenkaan sattumaa, sillä kummassakin 
julisteessa kuulutetaan samaista funktionalismia.
 Olen törmännyt useissa julisteissa saman kaltaiseen diagonaaliseen aset- 
teluun, jossa kuva on vinossa. Vaikka olen tutkinut julistetaidetta tutkimukseni-
kin osalta melko laajasti en ole löytänyt konkreettista selitystä tälle. Onko asettelu 
puhdas tyylikeino jolla kuvaan on haettu dynamiikkaa tukien samalla kuvan typo-
grafisen osion kohtaa: ”the way forward”? Diagonaalisuus ikään kuin määrittää 
kuvan suunnan.
  Aallon julistetta voi tarkastella biografisesti. Taustalla näkyvää 1930-luvul-
la valmistunutta Paimion parantolaa pidetään Aaltojen urien kannalta yhtenä heidän 
merkittävimmistä töistään. Parantolan yhteydessä syntyi muun muassa Aallon kol-
mijalkainen jakkara sekä Paimio-tuoli. Funktionalismia edustavan parantola teki Aal-
loista kansainvälisesti kuuluisia. (Alvar Aalto-säätiö, 2021.)
 Aallon julisteen sana symposium tarkoittaa karkeasti käännettynä tapaa-
mista. Taidehistoriaa opiskeleva ystäväni tietää kertoa, että Platonin teoksessa  
symposium -sanalla tarkoitetaan yhteenkokoontumista, jossa kaikilla on puheen-
vuoro. Alvar Aalto -symposium on arkkitehtuurisymposium, jota on järjestetty 
vuodesta 1979.  Tapahtuma kerää yhteen arkkitehtuurista  ja etenkin Aallon arkki- 
tehtuurista  kiinnostuneita  kolmen  vuoden  välein.  (Matilainen, 2012.)
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Näkökulmia Aallosta, Belleguien valokuvanäyttelyn juliste. 1979. 
Design: Ei tiedossa

Näkökulma Aallosta juliste esittelee ilmeisesti Belleguien Aallosta tai Aallon töis-
tä ottamien valokuvien näyttelyä Jyväskylässä vuonna 1979. Valitettavasti Belle-
guien etunimi jää selvitystyöstä huolimatta mysteeriksi ja samalla kurkistus tämän  
julisteen tarinan taakse vain haaveeksi.
 Voimme kuitenkin paneutua julisteen ulkoasuun. Julisteen alareunan typo-
grafiassa toistuu aiemmin kuvan 3 yhteydessä pohtimani diagonaalinen asetelma. 
Värimaailma on sekin jo aikaisemmista julisteista tuttu mustavalkoinen. Olen poh-
tinut kuvan valkoista väriä, mikä näyttää varsinkin iäkkäänä, digitoituna teoksena  
beigeltä. Paperillahan on tapana kellertyä ajan myötä auringosta ja iästä. Olisiko  
kuitenkin niin, että paperi on kellertynyt ajan saatossa alkuperäisestä valkoisesta, 
vai oliko jokin tietty painopaperi aikanaan 70-luvulla kellertävää?
 Näyttelyn nimi ja julisteen otsikko, Näkökulma Aallosta luovat teeman,  
joka on saatu mahdutettua kuvaan mielenkiintoisesti. Jos ajattelemme nimenomaan 
kulmaa, saavat viistoon asetellut tekstitkin omat tarkoituksensa. Kulma -teemaa 
kuvaa myös valokuvassa jylhänä esiintyvä rakennuksen kulma, johon varjo osuu 
kauniisti luoden terävän, tekstien kanssa melkein yhdensuuntaisen asetelman. 
 Varsinkin alareunan teksteissä näkyy vielä selvästi merkkejä ajalleen tyylil- 
lisestä käsin ladonnasta.
 Kuvassa esiintyvä rakennus on mitä luultavammin yksi Aallon suunnitte-
lemista punatiilirakennuksista. Ajatusta tukee myös puinen ovi ja sen yläpuolel-
la käytetyt puuelementit, jotka olivat kummatkin Aalloille tyypillisiä arkkitehtuurisia 
yksityiskohtia (vrt. Kuva 4c). Humorisesti Alvar Aallon pääkaupungiksin kutsutus-
ta Jyväskylästä löytyy 29 Aallon suunnittelemaa kohdetta (Visit Jyväskylä, 2021), 
joista yhdestä Belleguie on mahdollisesti ottanut juuri kyseisen julisteen valokuvan. 

TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI  / A.A  Museo

Muuratsalon koetalo / kuva: Päivi Leinonen

Kuvan 4  julisteessa on samankaltainen layout kun näissä 

kuvan 4b julisteissa vuosilta 1939-1940. Yläreunan teksti- 

laatikossa on iso otsikko, alareunan laatikossa lisäinfo. 

 / kuva: Placatista julisteeksi
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Alvar Aalto-symposium & Alvar Aalto-näyttely julisteet, University of Texas,  
Arlington, USA. 1980. Design: Fabio Fabiano

Kaksi kuvankaunista mainosjulistetta vuodelta 1980, jotka kertovat Aaltoon liitty-
vistä tapahtumista. Ylempi juliste mainostaa ”Aallon lahja” -symposiumia, alempi  
Aalto-näyttelyä. 
 Julisteissa on kuvattuna L- jalan taivutuksesta tehty puureliefi, jota on käy-
tetty myös Ben af Schulténin suunnittelemassa Artekin 50-vuotis logossa (kuva 
9c). Samaisesta reliefistä on olemassa myös fyysinen versio, joka kuuluu Porin  
taidemuseon Maire Gullichsenin kokoelmiin (ks. kuva 9d). Reliefi on tehty vuonna 
1937. 
 Kuvissa on käytetty rohkeasti värejä. Ahjopalo-Niemisen teoksessa (1999) 
kerrotaan vihreän perinteisesti olevan kasvun, kevään, elämän, mietiskelyn ja  
toivon väri. Mielestäni symposium-julisteen vihreä väri olisi väriinsä liitettävien  
teemojen puolesta sopinut paremmin Aalto’s gift- näyttelystä kertovaan julistee-
seen. Toisaalta taas symposiumin voidaan sen keskustelevan luonteen puoles-
ta nähdä hyvinkin tuottavan juuri värin kuvaamaa mietiskelyä ja kasvua. Sinisen 
värin on puolestaan nähty kuvaavan luonnollisia teemoja kuten jäätä ja kylmyyttä.  
Lisäksi sen katsotaan viestivän myös järjestyksestä, kurista, etäisyydestä, älyk- 
kyydestä ja kärsivällisyydestä (Ahjopalo-Nieminen 1999). Edellä luetellut teemat 
kuria lukuunottamatta sopivat kyllä kertomaan Aallon loppuun asti mietitystä suun-
nittelusta. 
 Aaltoon perehtynyt osaa ehkä nähdä julisteissa juuri huonekaluihin ja L- jal-
kojen taivutukseen liittyvän muodon. Mietin kuitenkin, kuinka tämä varjostuksin 
koristeltu viivapiirros mahtaa aueta vähänkin vähemmän tietoa aiheesta omaavalle. 
Sommittelussa on kuitenkin huomioitu julisteen mahdollinen epäselkeys; typogra-
fiaosuus kaikkine tietoineen on sijoitettu vasempaan ylänurkkaukseen, johon länsi-
maalainen lukutapamme usein kuljettaa katseemme ensimmäiseksi. Hatvan teok-
sessa (1993, 55) kerrotaankin Brandtin huomion ohjautumiseen liittyvästä kokeesta 
(40-luku), jonka tuloksista voidaankin päätellä katseen viipyvän usein kuvan ylälai-
dassa pidempään kuin muualla. 
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KUVA 10
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Alvar Aalto -museon järjestämä näyttely: Alvar Aalto. Eesti Arhitektuurimuuseo, 
Tallinna, Viro, 30.12.1998-24.1.1999. Design: Ei tiedossa

Olisi suorastaan vääryys jättää esittelemättä Aallon viivapiirrustusta esittele-
vä kuva. Vaikkakaan mielestäni tämä, Alvar Aalto museon Viron Arkkitehtuuri- 
museoon järjestämän näyttelyn juliste vuodelta 1998 ei missään nimessä edus-
ta Aallon viivapiirrustusta parhaimmillaan. Alvar Aalto on kuitenkin tunnettu myös-
kin luonnoksistaan, joita hän saattoi tehdä milloin missäkin – kuten ravintolassa 
suoraan ravintolan pöytäliinaan (Kivinen, 2020). Luonnoksia on esitelty useassa  
eri teoksessa ja niistä on pidetty useita näyttelyitä, kuten Luonnoksia (1973) 
ja Viiva, originaalipiirustuksia Alvar Aallon arkistosta vuonna1993 (Maunula, 
1993). Luonnostelusta on kerrottu useassa eri yhteydessä, kuten myös 
Maunulan (1993) artikkelissa Elissa Aallon kertomaan nojaten: ”…matkoillekin 
lähdettäessä huolehdittiin aina siitä, että mukaan tulivat tutut, pehmeät 6B-  
lyijykynät.”
 Juliste itsessään on kaunis ja kiinnostava, vaikka siinä esiintyvän luonnok-
sen kohde jääkin selvitysyrityksestä huolimatta pimentoon. Virossa on vain yksi 
Alvar Aallon suunnittelema kohde, Villa Tammekann (Alanne, 2018), joka ei kui- 
tenkaan tule julisteen tapauksessa kyseeseen. Onko luonnoksen rakennelma tai 
teos olemassa, vai onko julisteeseen mahdutettu kenties piilosymboliikkaa?
 Abstraktin, tai luonnosmaisen viivapiirroksen lisäksi julisteen pohjalle on 
juoksutettu kaavamaisesti tekstiä. Väriltään vaalea teksti muistuttaa avoristikkoa. 
Tekstissä näyttäisi toistuvan ainakin englannin ja saksan kieliset lauseet: ”contact 
with alvar aalto” ja ”berührung mit alvar aalto”. ”Ole yhteydessä Aaltoon.”
 Värimaailmaltaan kuvaan on valittu vastavärit sininen ja oranssi, joiden alle 
on valittu vielä edellä mainittu valkoinen typografia. Hento, sininen kädenjälki pon-
nistaa lämpimästä loppusyksystä muistuttavalta kuva-alalta katsojan silmiin.
 Alvar Aallon piirrustusjälki on sisällytetty moneen muuhunkin julisteeseen, 
kuten esimerkiksi kuvaan 10b, jossa esitellään Aallon vuosina 1960-70 suunnit-
telemaa Helsingin keskustasuunnitelmaa. Kuvan 10b suunnittelija ei valitettavasti  
ole tiedossa.
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Artek - Ikoni -sarja. Berliiniläinen graafisen suunnittelun toimisto Greige.

Kierrätyspaperille silkkipainetuissa Ikoni- sarjan tuotteissa esitellään Alvar  
Aallon, Ilmari Tapiovaaran ja Shigeru Banin tuotteita. Julisteista on tehty 
myös 6 kortin postikorttisettejä. (Artek, 2013.) Juuri kierrätyspaperin valinta 
kertoo mielestäni Artekin arvoista, joissa pyritään huomioimaan kestävä kehitys 
(Vepsäläinen, 2020.) Aaltoa Greigen sarjassa on Artekin valikoimasta valittu 
edustamaan Mehiläispesä -valaisin, Paimio -tuoli sekä Jakkara 60. Shigeru 
Bania Artekin valikoimasta edustaa 10 Unit System -tuoli ja Tapiovaaraa Kiki-istuin. 
(Artek, 2013.)
 Greigen suunnittelemissa julisteissa ruskea kierrätyskartonki valtaa suuren 
osan kuva-alueesta, jonka keskiössä on kuitenkin kuvitus designtuotteesta. Kuvi- 
tuksen alla on Artekin logo ja vasemmasta yläkulmasta löytyvät huonekalun tiedot 
ja sen valmistusvuosi. Sommittelultaan julisteet ovat selkeitä ja yksinkertaisia, mutta 
myös minimalistisen kauniita.
 Värimaailmaltaan julisteissa noudatetaan kaavaa. Artekin logo sekä yläkul-
man tiedot pysyvät valkoisella painettuina. Kuvituksissa esiintyy tiettyjä poikkea- 
mia, mutta pääasiassa paletti pysyy hallittuna. Kuvituksien päävärit ovat mustia 
ja vaaleita sävyjä, joihin on tarpeen tullen yhdistelty tehosteväri, kuten esimerkiksi 
Tapiovaaran julisteessa käytetty oranssi.
 Puolalaisen julistetaiteen mestarin Henryk Tomaszewskin töihin perehtyes-
säni törmäsin kiinnostavaan litografia-teokseen vuodelta 1978 (kuva 11b). De la 
marionnette -nimisessä teoksessa on mielestäni hyvin paljon samaa kuin Greigen 
julisteissa, aina ruskeasta pohjaväristä keskiössä esiintyvään huonekaluun. Erityi- 
sen paljon samaa Tomaszewskin Marionnette kuvaan nähden esiintyy Shigeru  
Banin 10 Unit System -istuinta kuvaavassa julisteessa (kuva 11). Intertekstuaalisuus 
ja inspiraatio ovat siis läsnä.

KU
VA

 1
1 

/ k
uv

a:
 A

rt
ek

KU
VA

 1
1b

  /
 k

uv
a:

 M
oM

a

TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI / Artek

Artek ja uudempi julistetuotanto



22TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI / Artek

KU
VA

 1
2,

 ”C
AR

 W
RE

CK
” /

 k
uv

a:
 A

ds
po

t

KU
VA

 1
2b

, ”
EL

EP
H

AN
T”

 / 
ku

va
: A

ds
po

t

”Artek ei varsinaisesti 
ole koskaan muodissa, 
mutta aina ajan-
kohtainen. Huonekalut 
ovat kestäviä, niin 
visuaalisesti kuin 
materiaalien puolesta. 
Se on parasta ekologi-
suutta.”

 Riku Rehell

Artek forever kampanjajulisteet. Mainostoimisto TBWA Helsinki, 2002. 

Julisteissa mainostetaan Artekin kalusteiden kestävyyttä, jota ei turhaan ylistetä. 
Kuten Artek 2nd Cyclen toiminta antaa ymmärtää, ovat Artekin huonekalut 
tehty kestämään ikää ja kulutusta. Aallon ja Otto Korhosen sanotaankin testan- 
neen kolmijalkajakkaran kestävyyttä heittelemällä sitä verstaan päästä päähän  
(Alvar Aalto säätiö, 2010. 7). 
 Mielestäni julisteiden viesti tulee perille erinomaisesti. Kuvan 12 katolla ole-
va Artekin pöytä on kestänyt kaiken sen, mitä auto ei ole. Ruostetta, peltivaurioita, 
lohjennutta maalia ja särkyneet lasit. En sen koommin tunne kuvan taustaa, mut-
ta kuvan synkkyys ja maisema tuovat mieleeni taistelutantereen savun hälvettyä.  
Toki pelkästään aavikko tuntuu kolkolta paikalta viimeiseksi leposijaksi. Kuvaan  
12b on taas tuotu symboliikkaa asettamalla kokonsa puolesta valtava elefantti  
Artekin  pöydälle.  Kuvan  voisi  sanallistaa  lauseeksi  ”Artek kestää jopa norsun.”
 Kuvissa on käytetty runsaasti värejä ja muita tehokeinoja kuten syvyys- 
vaikutelmaa, valoitusta ja perspektiiviä. Alvar Aalto -museon kokoelmien jälkeen  
vastaava värien runsaus tuntuu ylitsepursuavalta, mutta ovathan julisteet sentään 
eri vuosisatojen tuotoksia. Kuvan 12 värimaailma on synkkä ja lievästi ahdistava. 
Kuvan 12b värimaailma puolestaan on runsas ja punaista on useassa eri sävyssä. 
Ahjopalo-Nieminen (1993. 22) kertoo punaisen viestivän tulta, lämpöä, vallanku-
mousta ja rakkautta. 
 Kuvan 12b ornamentiikka ja elefantti tuovat mieleeni Intian. Myös punaisen 
värin rohkea käyttö tukee tätä ajatusta. Hindu-mytologian arvostetuimpiin juma-
lattariin kuuluvan Durgan silmien ja kielen punaisella värillä sanotaan olevan paran- 
tavia voimia. Punainen viestii myös puhtautta ja se on Intiassa morsiamen vaattei-
den ensisijainen väri. Puhtauden lisäksi hindukulttuurissa punaisen sanotaan ole-
van myös hedelmällisyyden, vaurauden, positiivisen energian ja tietyn aistillisuuden 
väri. (Smith. Vuosi ei tiedossa.) Vaikka hindukulttuuriin viittaava symboliikka tun- 
tuukin kiehtovalta, en tunnu löytävän yhtymäkohtaa Intian ja Artekin väliltä. Saat- 
taa olla, että kaipaamani yhteys on kuin onkin olemassa, mutta sen löytäminen  
jää nyt myöhemmälle.
 Visuaalisesti Artekin tuotteiden lujuutta on tuotu esille hienosti. Kuviin on 
lisätty vielä kampanjan nimi ”Artek, forever”, josta tulee mieleeni lainaus Vep- 
säläisen Sisustamo -lehdessä julkaistusta (2020) artikkelista: ”Huonekalu on  
elämänkumppani,  jota huolletaan,  rakastetaan ja  kenties  kierrätetäänkin.”
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Outline Collection kokonaisuus. Graafisen suunnittelun toimisto Tsto, 2015.

Outline Collectionin julisteet ovat osa isompaa kokonaisuutta, jossa Artekille  
suunniteltiin myös muuta paperitavaraa kuten muistivihkoja ja muistilappuja  
(Tsto, 2015). Tuotteissa esitellään Aallon ikonista muotoilua ja kuvissa nähdään 
malliston nimen mukaisesti ääriviivoin kuvattuja yksityiskohtia Artekin tuotteista. 
Kuvitettaviksi tuotteiksi ovat valikoituneet Paimio – eli nojatuoli 41, tuolit 42 ja 43 
sekä tarjoiluvaunu 900 (Tsto, 2015). Aino Aallon kerrotaan puhuneen aina teekär- 
rystä tarjoiluvaunun sijaan (Suhonen, 1985. 78). Tsto:n Uotilaa haastatellessa kävi 
ilmi, että mallistoa suunnitellessa kuvituksia oli ollut useampiakin, joista Artek oli 
valinnut juuri kyseisiä tuotteita kuvaavat kuvitukset.
 Tuotteet ja kuvitukset ovat hyvin minimalistia ja julisteissa ei esiinny äärivii-
van ja Artekin logon lisäksi muuta. Julisteissa on hallittu väripaletti, joka muodos- 
tuu valkoisesta ääriviivasta yhdistettynä vaaleanpunaiseen pastelliin, haaleaan  
harmaaseen sekä kontrastiltaan voimakkaampaan tumman siniseen. 
 Kuvituksissa on toteutettu voimakas rajaus, jonka ulkopuolelle jää suu-
rin osa kuvitetusta tuotteesta. Viivat alkavat kuvan ulkopuolelta, kulkevat kuva- 
alueen poikki muodostaen muodon ja katoavat taas reunan ulkopuolelle. Äärivii-
van on tarkoitus toimia ikään kuin herättelijänä ja valikoidut Aallon tuotteet ovatkin  
mielestäni juuri niin ikonisia, että rajattu yksityiskohta onnistuu herättämään mieli- 
kuvan koko tuotteesta. On kuitenkin hyvä, että Artekin logo on sisällytetty julistee-
seen kertomaan, mistä oikeasti on kyse.
 Artek 2nd Cycle -liikkeen valikoimaa tutkiessani törmäsin Aallon 100-vuo-
tis juhlavuoden puiseen ständiin, jossa oli valokuvattuna juuri lepotuoli 43 ja tarjoilu- 
vaunu ikonisen pyöreän ruokapöydän ja arkkitehtuuristen saavutusten ohella.  
Tämä kertoo mielestäni jotain myös valinnasta Outline Collectionin kuvitusten  
takana; tiettyjen Aalto-tuotteiden katsotaan edustavan Artekia voimakkaammin.  
 Nään Outline Collectionissa yhteyden Aallon luonnoksiin, joissa esiin-
tyy myös tarkkoja yksityiskohtia ja geometrisia muotoja. Mielestäni mallistossa on 
onnistuneesti nostettu esiin juuri se yksityiskohtien huomioiminen, minkä sanotaan 
olleen Aallolle niin kovin tärkeää (mm. Maunula, 1993).
 Artekin 2nd Cycle -liikkeessä pysähdyin tarkastelemaan nojatuoli 42:n muo-
toilua, joka oli minulle toki entuudestaan kuvista tuttu. Kaarevan istuinosan taivu- 
tusta lähietäisyydeltä tarkastellessani ymmärsin viimeistään Aallon käänteenteke-
vän muotoilun taian ja maailmanlaajuisen kiehtovuuden.

KUVA 13 / kuva: Finnish Design Shop / Tsto
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Yksityishenkilöiden julisteet

Olen törmännyt Facebookin Artek-koti -ryhmässä mitä upeimpiin tarinoihin ja kuviin 
yksityishenkilöiden ja Artekin tuotteiden suhteesta. Olen lukenut tarinoita henki- 
löistä, jotka ovat syntyneet Artek-koteihin ja rakkaus huonekaluihin on näin iskos- 
tettu heihin jo varhaisessa vaiheessa ikään kuin sattumasta tai tottumuksesta. On 
myös tarinoita, joissa kiinnostus Aaltoon on herännyt vasta myöhemmässä elämän 
vaiheessa. 
 Muutama asia ryhmäläisiä kuitenkin yhdistää: Aallot ja Artek. Ryhmästä  
huokuu arvostus huonekaluja ja Aaltoja kohtaan ja siellä jaetaan tietämystä itse 
tuotteista ja niiden hoidosta. Jotain mielestäni Artekista kertoo myös se, että ryh-
män jäsenmäärä ylitti tämän vuoden maaliskuussa kymmenen tuhannen jäsenen 
rajan. Huonekalut eivät ole ryhmäläisille vain huonekaluja, vaan ne tuntuvat olevan 
sitäkin enemmän. Ne voivat olla muistoja menneisyydestä, lapsuuden kodeista tai 
muista tärkeistä paikoista.  Ennnen kaikkea huonekaluilla  on usein tarina.
 Siinä missä valokuvia huonekaluista jaetaan ryhmässä päivittäin, edus- 
tavat kuvat tai huomiot julisteista selvästi vähemmistöä. Esimerkiksi Instagram- 
ja Pinterest kuvapalveluissa näkyy paljon sisustuksessa käytettyjä Artek- 
julisteita, enkä siksi usko, etteikö muuten Aalto-tuotteilla sisustetuista kodeista 
voisi löytyä tyyliin sopivia teoksia myös seiniltä. Ennen kaikkea olin kiinnos- 
tunut myös siitä, löytäisinkö julisteiden lisäksi mielenkiintoisia tarinoita tai 
näkemyksiä julisteiden visuaalisuudesta. Mikä tekee Aalto- tai Artek-julisteesta 
kauniin sen omistajan mielestä?
 Halusin yhdistää ryhmän toimintaa ja jäseniä tutkimukseeni, joten kysyin 
ryhmästä tarinoita ja valokuvia Aalto-julisteista maaliskuussa 2021. Kyselyni poiki 
muutamia  vastauksia,  joista  kaksi  esittelen  seuraavilla   sivuilla.
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Anne Yliniemi

Muutin vuonna 1983 Jyväskylään opiskelemaan. Monta vuotta 
kuljin Aallon kampuksella ja opiskelin hänen suunnittele-
missaan rakennuksissa kiinnittämättä niiden arkkitehtuu-
riin kovinkaan paljon huomiota.
  Syksyllä 1989 osallistuin matkailuopaskurssille, 
jolla varmaankin ensi kertaa kertaa kiinnostuin Aallosta. 
Mitä enemmän tutustuin aiheeseen, sitä kiehtovammalta se 
tuntui. En tarkkaan muista, mistä olen ostanut nuo julis-
teet, mutta melko varmasti Alvar Aalto-museolta. Opiske-
lijabudjettiin sopi hyvin printtitaide. Hämmästelen itse-
kin miksi jo 80-90-luvuilla osasin arvostaa noita, koska 
minulla ei ollut minkäänlaista taidealan koulutusta eikä 
kosketusta taiteeseen pienellä paikkakunnalla nuoruudes-
sani. Jokin noissa vähän abstrakteissa ja vähän sotkui-
sissakin piirustuksissa kiehtoi. Myöhemmin olen oppinut, 
että Aalto piirsi aina lyijykynällä, yleensä 6B-kynillä 
ja ajatus siitä, että luova ajattelu piirtyy viivan kaut-
ta paperille, on jännittävä. Aalto-museon näyttelyissa ja 
arkistossa olen nähnyt alkuperäistäkin Aallon kynänjälkeä 
ja siinä on aina oma jännityksensä. Seuraan viivoja kat-
seella ja koetan miettiä, missä tilanteessa ne ovat syn-
tyneet ja millainen luova prosessi on niiden taustalla.
 Sittemmin olen hankkinut oman Aalto- kirjallisuus-
kokoelman (sitä on helppo täydentää kun käy museolla) ja 
tutkin sitä säännöllisesti. Aina löydän ja opin uutta. 
Suomen Aalto-kohteet olen aika kattavasti kiertänyt ja 
nyt haaveilen vierailusta Maison Carré:een Ranskaan. Aal-
lon kautta arkkitehtuuri on alkanut kiinnostaa minua ene-
nevässä määrin. Kaksi vuotta sitten kävin tutustumassa 
Bauhaus-kohteisiin Dessaussa. Tämä on iloa tuottava har-
rastus. 
 Olen erittäin etuoikeutettu kun voin kaupunki- 
oppaana esitellä Aallon Jyväskylän kohteita matkaili- 

joille. Suosikkini on Säynätsalon kunnantalo. Muistan 
erään kerran, kun odottelin paikan päällä pientä ryhmää. 
Minulla oli avain rakennukseen ja istuin siinä pergolan 
alla rappusilla ja mietin, miten ihmeellistä, että tämä 
kaikki on hetken vain minun käytössäni. Kaikki se kau-
neus ja sopusointu. Aallon koetalollakin Päijänteen ran-
nalla olen käynyt lukuisia kertoja ja sieltä on kertynyt 
samanlaisia kokemuksia. Esimerkiksi kun ryhmä on lähte-
nyt ja vedän verhoja kiinni ja suljen ovia. Mietin Alva-
ria ja Elissaa ja sitä, että he ovat rakentaneet tämän ja 
viettäneet täällä unohtumattomia hetkiä. Siellä luonto on 
vielä valtavan voimakkaasti läsnä ja tuo melkein pyhän 
tuntua siihen paikkaan. Kesällä mustikka-aikaan napsin 
niitä suuhuni polun varrelta. Luulen, että moni Aalto-fa-
ni maksaisi vaikka mitä saadakseen kokea jotain sellais-
ta.
  No nyt, tämä juttu lähti vähän sivuraiteelle tuos-
ta alkuperäisestä aiheesta. Mutta ehkä nuo posterit ovat 
vain osa mun Aalto-harrastusta ja niitä on kiva pitää 
seinillä. Ne kertovat minun kiinnostuksen kohteestani ja 
ovat sen lisäksi esteettisesti korkeatasoisia.
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Asuin joitakin vuosia Lontoossa ja halusin seinälleni 
jotain suomalaista. Silloisen poikaystäväni äidin avulla 
löysin Aalto-vaasi sketch-julisteen (Kuva 15). Kyseinen 
juliste on yksi niistä alkuperäisistä, jotka on numeroi-
tu. Juliste ei ikinä päätynyt Lontoossa seinälle, nojaili 
senkin päällä seinään. Tämän jälkeen löysin sattumalta 
ebaysta pari näyttelyjulistetta, jotka tehty vuoden 1987 
Alvar Aalto näyttelyyn Victoria&Albert museumiin. Myyjän 
kanssa viestejä vaihtaessani selvisi, että hän oli aikoi- 
naan itse nämä julisteet suunnitellut. Kun julisteet 
ostin, omistin ehkä yhden vaasin ja yhden jakkaran  
Aallon / Artekin tuotannosta. Nyt on joitain muitakin 
kalusteita.

Mistä erityisesti pidät omistamissasi julisteissa? 

Aalto-vaasi julisteessa pidän sen väreistä ja graafisesta 
ilmeestä. Mielestäni juliste on kaunis sisustus- / taide-
julisteena. V&A julisteita en varsinaisesti kutsuisi ”kau-
niiksi”, ovathan ne ihan näyttelyjulisteita (Kuva 15b). 
Kuitenkin värit miellyttävät niissä ja ne sopivat kivasti 
muuhun sisustukseen. Näissä kiehtoo myös niiden harvi-
naisuus, en ole törmännyt näihin muualla.

Kuvan 15b Victoria & Albert Museumin julisteet edustavat harvinaisempia Aalto-julisteita. Artek 2nd Cycle on  

saanut haltuunsa kuvan 15b vasemman puoleisen julisteen, mutta oikean puolimmainen puuttuu. Alvar Aalto 

-museon julisteiden digitaalisesta kokoelmasta ei löydy kumpaakaan.
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Haastattelut

5 Antti Uotila

Antti Uotila on yksi Helsingissä ja  

Pariisissa toimivan designtoimisto 

 Tsto:n perustajajäsenistä.

Suunnittelutoimisto Tsto perustettiin vuonna 2010 ja siihen kuuluu nykyisin 3 osa- 
kasta ja yksi työntekijä. Tsto:n nettisivuilta löytyy pitkä lista asiakkaista, joihin  
kuuluvat muun muassa Taidehalli, Flow Festival, Marimekko ja Artek.  (Tsto, 2021.) 
 Aloitan keskustelun hahmottamalla kuvaa Tsto:n toiminnasta. Kysyn  
Uotilalta miten he kuvailisivat toimintaansa ja viittaan Aiga – Eye on Design (2017) 
artikkeliin, jossa haastateltiin Tsto:n Uotilaa ja Matti Kunttua. Aigan artikkelin otsi-
kossa Tsto:ta kuvaillaan ”helsinkiläiseksi punk design studioksi” (2017). Uotila  
nauraa löydökselleni ja kertoo heidänkin miettineen otsikon asettelua artikkelin  
tullessa ulos. Täysin hakoteillä ei Aiga silti otsikkonsa kanssa ole, sillä Uotila  
kuvailee Tsto:n toimintaa jokseenkin valtavirtaa vastaan uivana. Tsto on henkilös- 
töltään pieni yritys, joten myös kiinteät kulut pysyvät matalina. Tämä mahdollistaa 
osaltaan sen, että kaikkia tarjolla olevia töitä ei ole pakko ottaa vastaan. Kun pro- 
jektit ovat kiinnostavia pysyy työntekokin mielekkäänä. Uotila korostaa kuitenkin 
lopuksi, että kyseessä on silti ihan oikea työ. 
 Kysyn Uotilalta heidän yhteistyöstään Artekin kanssa ja millaiseksi hän sitä 
kuvailisi. Hän kertoo Artekin olleen inspiroivana asiakkaana ”siellä kärkipäässä” 
unelma-asiakkaiden listalla Tsto:ta perustettaessa 2010. Uotila arvioi ensimmäisen 
Artekille tehdyn työn olleen Belgian messuja varten vuonna 2011. Tällöin asiakkaan 
toiveena oli saada kuvitettu tulkinta Yrjö Kukkapuron Karuselli -tuolista, jonka Artek 
oli juuri saanut valikoimiinsa. Uotila kertoo, kuinka Artekilla oltiin tyytyväisiä työn 
tulokseen ja tästä alkoi hieno, kestävä yhteistyö heidän välillään. 
 Tsto on suunnitellut visuaalisen ilmeen Helsingin sekä Tokion Artekin liik- 
keille. Tokion liike avattiin vuonna 2019. Uusi visuaalinen ilme ammentaa paljon  
juuri Artekin huonekaluista, onhan kyse pohjimmiltaan juuri niistä. Uuteen 
ilmeeseen on minimalistisen väripaletin lisäksi suunniteltu kuvituksia, jotka luo-
tiin huonekalujen yksityiskohtien pohjalta. Tokion liikkeen ilmeeseen lisättiin muu- 
tama  tehosteväri sekä rasteroituja valokuvia Artekin arkistoista. Mustavalkoisia 
kuvia huonekaluista esiintyy paljon myös Aalto-julisteissa.
 

HAASTATTELUT

Tutkimukseni tueksi kävin keskustelua kolmen eri 
asiantuntijan kanssa, joista kaksi esittelen seuraa-
vaksi erikseen.
 Marjatta Itkosen kanssa käydyssä keskus-
telussa keskustelimme laajasti julistetaiteesta. Antti 
Uotilan kanssa keskustelimme enemmän struktu-
roidun haastattelun kautta Artekin kanssa työsken-
telystä ja suunnittelijan roolista.



28

 Keskustelemme Artekin brändistä ja sen nykyisestä omistajasta, sveitsi-
läisestä Vitrasta, joka osti Artekin vuonna 2013 ruotsalaiselta sijoitusyhtiö Proven-
tukselta. Mainitsen lukeneeni internetistä10, kuinka Artekin omistuksen siirtymi- 
sestä Vitralle oltiin huolissaan, mutta Uotila näkee asian toisin. Hän kertoo Vitran 
olevan perheyritys, joka arvostaa Artekin historiaa ja perinnettä. Samaa vakuut-
taa Helsingin Sanomien haastattelema Vitran uusi toimitusjohtaja Marianne Goebl 
(Frilander, 2014). Vitralla tiedetään Artekin arvo. Uotila kertoo jopa Milanossa  
messujen yhteydessä järjestetyistä suunnitelijoiden illallisista, joissa Vitran joh-
toakin oli paikalla. Illallisillakin vallitsi perheyrityksen lämmin henki. Kysyessäni  
Uotilalta hänen näkemystään Artekin arvoista luettelee hän hienostuneisuuden, 
laadukkuuden ja tietyn leikkisyyden. Hän ottaa esimerkeiksi Paimio-tuolin leik-
kisän muotokielen sekä Artek Tokion visuaaliseen ilmeeseenkin sisällytetyn Alvar  
Aallon sitaatin; ”Don’t forget to play”. ”Ei pidä olla liian tosikkomainen” Uotila lisää. 
Hieman johdatellen ehdotan arvojen listaan lisäksi ajattomuutta, jonka Uotila 
hyväksyy. Kysyn perään, kokeeko hän Tsto:n suunnittelun samalla tavoin ajattomak-
si kuin Aallon huonekalut, johon Uotila vastaa ettei näe sen välttämättä olevan aja- 
tonta – ”mutta jos se on hyvin tehty niin se kestää aikaa.”
 Olin kovin kiinnostunut Artekin graafisesta ohjeistuksesta. Onko Artekil-
la suunnittelijalle tietyt raamit, joiden sisällä toimia? Uotila kertoo kuitenkin, ettei 
tiettyjä raameja oikeastaan ole. Artekin Futura -logoa ei vaihdeta, mutta muu-
ten suunnittelijalla on eräänlainen vapaus toimia näkemystensä mukaan. Tietty  
Artekille ominainen hienostuneisuus tulisi säilyttää, jonka voi ottaa huomioon  
esimerkiksi suunnitellessa väripalettia. Uotila mainitsee Artekin Helsingin liikkeen  
visuaalisen ilmeen mustavalkoisuuden, jossa on kieltämättä tiettyä yksinker- 
taisuutta ja hienostuneisuutta. Uotila mainitsee perään neonvärit, joita hän ei  
käyttäisi suunnittelutyössään Artekille.
 Artekin ohjeistuksissa saatetaan mainita esimerkiksi tietty tuote, jon-
ka tulisi olla suunnittelun keskiössä. Keskitytään yksityiskohtiin ja toimivuuteen.  
Yksityiskohdat näkyvät esimerkiksi Tston:n 2015 Artekille suunnittelemassa  
Outline Collection -julistesarjassa, joiden julisteissa on kuvattu vain pieni osa  
kokonaisesta huonekalusta. Keskiössä on juuri se ikoninen muotoilu, johon  
oikeastaan koko Aaltojen elämäntyö keskittyy. Uotilan sanoin tällöin ”tuntuu  
luonnolliselta lähteä ammentamaan juuri muodoista.” Uotila puhuu myös Lönn- 
rotinkadun vanhasta Artekin toimistosta, jonka seinillä oli upeaa vanhaa taide- 
grafiikkaa. Uotila pyrkiikin Artekille suunnitellessaan saamaan töihinsä samaa  
itsenäisen taidegrafiikan tuntua, kun Lönnrotinkadun inspiroivissa teoksissa.

 Kysyn lopuksi vielä Uotilalta, millainen on hyvä juliste, jonka hän kuvai-
lee olevan ”kinkkinen kysymys.” Hän kuvailee hyvän julisteen syntyvän useista eri  
tekijöistä. Näiksi tekijöiksi Uotila nimeää esimerkiksi rytmin,komposition, typo- 
grafian ja tyhjän tilan käytön. Kysyn vielä perinteisestä tulitikkuaski-ajattelusta11 

julistesuunnittelussa, mutta tulemme yhdessä siihen lopputulokseen, ettei ky- 
seinen ajattelumalli ehkä ole kovin tärkeä tai ajankohtainen enää.

HAASTATTELUT

10 HS. Frilander. Artek sai uuden toimitusjohtajan. ”Aaltojen perinnöstä pidetään huolta.” 2014.

11 Opiskelujeni aikana olen useasti kuullut sanottavan, että hyvän julisteen tulisi toimia myös tulitikkuaskin kokoisena. Sanonta on ilmeisesti 

alun perin tunnetun graafikon, Erik Bruunin.
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Marjatta Itkonen

Itkonen on työskennellyt opettajana ja suunnittelijana

sekä pyörittänyt omaa Studio Viiva- toimistoaan. Lisäksi hän

on toiminut professorina Aalto-yliopistossa vuosina 2002-2014.

Tapasimme Itkosen kanssa Zoomin välityksellä huhtikuussa ja keskuste-
limme julistetaiteesta. Omaa toimistoaan, Studio Viivaa pyörittänyt Itkonen  
on opiskellut Varsovan Kuvataideakatemiassa, jonka jälkeen hän suoritti mais-
teriopintonsa maineikkaan Henryk Tomaszewskin julistestudiolla vuonna 1976.  
(Cargo, 2015).
 Lähdimme purkamaan julisteiden käsitettä ja keskustelumme polveili  
mukavasti erilaisten aiheiden välillä aina Grapuksesta Iittalaan. Puhuimme muun 
muassa julistesuunnittelun pioneereista sekä graafisen suunnittelun tilasta, joka 
Itkosen mukaan on Suomessa hyvää tällä hetkellä ja siinä on tekemisen meinin-
ki. Keskustelussamme kävimme läpi toki myös Artekia ja sen brändiä, historiaa,  
omistajuuksia ja tietysti itse tuotteita. Yritimme yhdessä etsiä keskustellen  
vastausta siihen, mikä tekee yksinkertaisista, mutta niin kauniista Artekin tuot- 
teista suosittuja ympäri maailmaa. Olemme Itkosen kanssa yhtä mieltä siitä, 
että juliste on kaikessa monimuotoisuudessaan loistava formaatti ja hieno osa  
graafisen suunnittelun kentästä.
 Julisteista puhuttaessa Itkosen puheissa kuuluu hänen taustansa Var-
sovan opeissa ja kattava tietämys eri aikakausien tapahtumista julistesuun- 
nittelussa. Aikaisemmin kysellessäni Itkosta haastateltavaksi, linkkasi hän mi- 
nulle kattavan kokoelman artikkeleita ja sivuja koskien julistetaiteen his- 
toriallisesti merkittäviä käänteitä. Sekaan mahtui muun muassa monta puola- 
laista maestroa kuten jo kertaalleen mainittu Henryk Tomaszewski, italialainen 
Alvar Aaltoon arkkitehtuurisen kiinnostuksensa vuoksi verrattava Massimo 
Vignelli sekä muita julistetaiteen pioneereja muun muassa Japanista, Sveitsistä 
ja Venäjältä. On selvää, etteivät julistetaiteen historialliset käänteet rajoitu 
edellä mainittuihin henkilöihin, mutta heillä on silti paikkansa listauksessa.

HAASTATTELUT
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 Paneutuessamme keskustelussa julisteisiin yksityiskohtaisemmin, nousee 
esiin kiinnostavia eroavaisuuksia. Itkonen puhuu puolalaisesta julistetaiteesta  
rajoja rikkovana ja vallankumouksellisena, kun taas sveitsiläinen julistetaide on  
tunnetusti Bauhausista oppinsa ottaneena suoraviivaista ja selkeää. Näem- 
mekin juuri sveitsiläisessä selkeässä tyylissä yhteyden Aallon ja Artekin julistei- 
siin. Toisaalta voidaan ajatella joidenkin Aallon julisteiden tietyn yksinkertai-
suuden kumpuavan myös itse huonekaluista. Vaikka Suutarin (2020) Aalto- 
dokumentissa Aallon sanotaankin vierastaneen Bauhausin aatteita, ei voi olla huo-
mioimatta kuinka kyseiset aatteet jylläsivät arkkitehtuuri- ja taidemaailmassa  
eritoten vuosina 1920-1930. Bauhausin vaikutusta muotoiluun ja suunnitteluun 
ei kuitenkaan voi rajoittaa edellä mainittuihin vuosiin, sillä se elää tänäkin 
päivänä vielä voimakkaana ja sen on sanottu ulottuvan jopa huonekalujätti 
Ikean huonekaluihin.  (Havia, 2019.) Curbed -sivulle kirjoitetussa artikkelissa 
(Xie, Budds. 2019) otsikko tiivistää hyvin Bauhausin merkityksen muotoilulle: 
”100 years of Bauhaus: The short-lived school that changed design forever.” 
 Puhumme Itkosen kanssa tietysti myös Artekista ja Aallosta. ”Jokaisen  
suurmiehen varjossa on suurnainen” sanoo Itkonen puhuessamme uudesta Virpi 
Suutarin Aalto-dokumentista, jonka jälkeen kehumme yhdessä toimin Aino  
Aaltoa ja nostamme häntä Alvarin varjosta. Itkosen mielestä Aallon ja Artekin 
julisteisiin on saatu mahdutettua samaa visuaalista- ja orgaanista muotokieltä 
kun huonekaluihin. Artekia Itkonen pitää vahvana brändinä, mutta samalla 
hän on huolissaan yrityksen Sveitsiin siirtyneestä omistajuudesta. Yhtenä 
Artekin vahvuuksista hän pitää huonekalujen pitkäikäisyyttä, joka on ilmasto- 
kriisissä eläessämme kunnioitettava, eettinen ominaisuus. Vaikka Artek  
mielletäänkin ennen kaikkea ajattomaksi, kertovat vastuullisempaan kuluttamiseen 
kannattava toiminta Artekin olevan myös hyvin ajan hermolla.12

HAASTATTELUT

12  vrt. ”Last chair I ever bought”,  ”One chair is enough” -mainoskampanjat, Artek 2nd Cycle- jälleenmyynti
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Jatkotutkimus

6 Tutkimukseni aihe yllätti laajuudellaan. Jokaisen käännetyn sivun takaa löytyi 
uusia alueita, jotka olisi hyvä ottaa tutkimuksessa huomioon. Vaikka keskityin 
pääosin julistetaiteeseen, en ihmettele miksi Aaltojen elämäntyö on joillekin sitä  
tutkiville henkilöille elämän mittainen työ aiheen ollessa varsin laaja.
 Luettelen mahdollisiksi jatkotutkimuksen aiheiksi niitä alueita, joita olisin  
toivonut ehtineeni tarkastelemaan laajemmin. 
 Jos jatkaisin tutkimustani, perehtyisin julistetaiteen historiaan laajemmin. 
Julisteiden tulkitseminen vaatii mielestäni niiden historian ja erilaisten tyylisuun- 
tauksien ymmärtämistä. Muun muassa Bauhausin, Sveitsin ja Puolan panos 
julistetaiteen kehitykseen on sitä luokkaa, ettei sitä voi sivuuttaa tai väheksyä.
 Kuvien oikeaoppinen analyysi paljastui aiheeksi, joka vaatii monen eri 
tavan, asian ja ajattelumallin hallintaa ja hahmottamista. Kuten Aaltoihin liittyvän  
tiedon kanssa, paljastui kuva-analyysin keinoihin liittyen jatkuvasti yhä syvem- 
mälle, aina psykologiaan ja filosofiaan asti ulottuvia haaroja. Kuvan voidaan sanoa 
olevan tumma tai vaalea, ruma tai kaunis, mutta syvemmän analyysin saamiseksi on 
hallittava tiettyä termistöä sekä erilaisia kuvan tutkimisen keinoja.
 Tietämystä Aalloista ja Artekin vaiheista ei voi vähätellä. Kokonaiskuvan 
käsittäminen edellyttää erityistä historiaan paneutumista. Suhosen (1985) ja 
Schildtin (2007) teokset ovat tarjonnet hyvää tietoa Aaltoon liittyvistä vaihei- 
sta, mutta silti jäljelle jää paljon kysymysmerkkejä. Jatkotutkimusta varten 
itselleni tai muille luettavaksi suosittelisin Artekin entisen taiteellisen johtajan 
Ben af Schulténin Artek ja traditio -kirjaa vuodelta 2008. Kaunis ja varsin kat- 
tava, virsikirjaa paperinsa puolesta muistuttava Artek and the Aaltos – Creating 
a modern World -teos vuodelta 2016 on myös suositeltujen ja mahdol- 
listen tulevaisuudessa luettavien teosten listalla. Jo edellä mainitun Ben af 
Schulténin haastattelu luultavasti avaisi myös Aalto-julisteisiin liittyvää maail- 
maa aivan valtavasti.
  Olin pohtinut tekeväni tutkimukseeni myös Käytäntö nimeä kantavan pro-
duktio-osuuden, missä olisin suunnitellut opittujen asioiden pohjalta muutaman 
uuden ”Aalto-julisteen”. Olenhan nyt oppinut, mitä elementtejä hyvä juliste sisältää,  
joten voisin vertauskuvallisesti sanoa, että ”täytyy tuntea ruuvit ja meisselit, jot-
ta osaa rakentaa.” Ajan käydessä kuitenkin tiukille, totean merkitysinflaation hen- 
gessä, että julisteiden teko on parempi siirtää parempaan ajankohtaan. Käytännön 
osuus olisi varmasti konkretian kautta avannut uudenlaisia näkemyksiä Aallon ja 
Artekin julistemaailmasta.
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Johtopäätökset

7 Artekia ja Aaltoa esittelevä julistetaide on eittämättä monin tavoin rikasta, niin  
visuaalisesti kuin tarinallisestikin. Varsinkin Aaltojen elämään ja Artekin historiaan 
tutustumisen kautta niitä esittelevästä upeasta julistetaiteesta saa paljon irti.
 Tutkimuskysymykseeni, ”Millainen on Artekin- ja Aalto -julisteiden maa- 
ilma ja kuinka se on kehittynyt ajan saatossa”, sain tämän tutkimuksen kautta  
paljon vastauksia. Tämä kyseinen maailma muodostuu monista pienistä eri osis-
ta, joilla kaikilla on oma merkityksensä. Niin kuin Aalto ja arkkitehtuuriset yksityis- 
kohdat, kaikella on tarkoituksensa ja kaikki on otettu huomioon.
 Julistetaide on kehittynyt vuosien saatossa huimasti. Useinkaan ei enää 
julistetta toteuteta seri- tai litografian keinoin ja vaikka toteutettaisiinkin, olisi  
kyse tällöin jo erityisestä taidegrafiikasta eikä niinkään puhtaasta käyttögrafiikas-
ta. Julisteiden tekotavat näkyvät julisteista myös selkeästi ja ne kertovat ajasta.  
Vaikka kaikkia toteutustapoja ei pystyisikään suoriltaan erottelemaan, heijastuu  
varsinkin hyvin iäkkäissä julisteissa jokin erityinen, käsin tekemisen tuntu. Perin- 
teikkäät menetelmät ja käsin tekeminen antavat mahdollisuuden epäonnistumi- 
selle ja jättävät tilaa pienille virheille. Digitaalisesti tehdessä meillä on aina mah- 
dollisuus millin tarkkoihin onnistumisiin; virheen sattuessa voimme aina sormen 
napautuksessa korjata tapahtuneen. Vaikkakaan varsinaisiin virheisiin en tutki- 
muksessani käyttämässä materiaalissa törmännyt, on uusi ja virheetön design 
usein viimeistellymmän näköistä kun vanha ja autenttinen.
 Artekin ja Aallon julistetaiteen kehityksestä puhuessa törmäämme moni-
mutkaisuuteen. ”Silloin oli sellaista ja nyt on tälläistä” -tyyppinen ajattelu tuntuu  
vain helpolta pakokeinolta keskustelusta, eikä itsessään tarjoa paljoltikaan infor-
maatiota aiheesta. Ajattelutavassa piilee kuitenkin totuuden siemen, sillä ajat  
ovat muuttuneet. Aallot ovat edesmenneitä, vaikkakin he elävät aikaansaan- 
nostensa kautta. Aaltojen käänteentekevä muotoilu ei ole enää uutta, koska sitä  
ei synny enää lisää. Nyt on vain Artek, mutta onneksi Artek on ja pysyy. Vaikkei  
Artekia enää maailmanlaajuisesti esiteltäisikään kuukausittaisilla näyttelyillä, ovat 
Aallon tarinat visusti turvassa erilaisissa julkaisuissa, rakennuksissa, julisteissa 
ja tietysti huonekaluissa. Tämän päivän Artek-julisteet kertovatkin muutokses-
ta; enää ei ilmoiteta tulevasta vaan juhlitaan sitä, mitä on. Esitellään huonekaluja,  
muotoja ja jo aikaa nähnyttä, mutta silti kestävää muotoilua, jolla on vielä upeat 
vuodet edessään.
 Artekin ideologia ja Gullichsenin Artekiin tuomat aatteet elävät vahvas-
ti. Vaikka varsinaista Galerie Artekia ei enää ole ja harva osaa yhdistää Galerie  
Anhavaa Artekiin, liittyy taide edelleenkin Artekin toimintaan vahvasti. 
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Artekin juhlavuosia ja tapahtumia juhlitaan esittelemällä kotimaista taidetta  
julisteiden muodossa. Esimerkkeinä toimivat muun muassa Kustaa Saksin 75- ja 
80-vuotis juhlavuoden julisteet sekä Karoliina Hellbergin 85 juhlavuoden juliste.
 Kuten mainittua, tutkimukseni ei tarjoa allekirjoittaneelle tai lukijalle  
lopullisen kattavaa käsitystä siitä, mitä Aaltoja ja Artekia käsittelevä julistetaide  
on tai kuinka se on kehittynyt. Tutkimukseni raottaa kuitenkin verhoa, jonka  
taakse kurkistaa. Verhon takaa löytyy upea ja runsas Aaltojen sekä muiden  
artekilaisten maailma, jonka kokonaiskuvan hallitsemiseen vaaditaan enemmän 
kuin yksi opinnäytetyö. Tämän, jo ennen vuotta 1935 alkaneen menestystari- 
nan, gesamtkunstwerkin, ymmärtäminen vaatii lukemattomia minuutteja doku-
menttien katsomista, satojen painettujen sivujen lukemista, tutkimista ja ennen  
kaikkea kokemista. Henkilökohtaiseen asiantuntijuuteen on vielä matkaa, mutta 
tämän tutkimuksen parissa työskentely antoi hyvää vauhtia alkutaipaleelle. Kuvan 
tarkastelu tarjoaa portin Aaltojen maailmaan, mutta kun taidokasta muotoilua  
tarkastelee lähietäisyydeltä, niin läheltä että näkee jokaisen koivuvanerin ker- 
roksen ja sen patinan, alkaa ymmärtämään taikaa. Vinkkini onkin, tunteaksesi 
muotoilijan – tunne hänen muotoilunsa. Tuntemisella en tarkoita tietämystä, vaan 
ihan oikeaa, konkreettista aistimista, käsin koskemista. 
 Aaltojen ja Artekin tarinan tarkastelun lisäksi avasi tutkimukseni minul-
le uusia kiinnostavia näkökulmia julistetaiteeseen itsessään. Varsinkin julistetai-
teen historia moninaisine vaiheineen ja haastavine aikoineen tarjosi kaivattua 
kontrastia nykyajan digitaaliselle toiminnalle, jossa uutta grafiikkaa syntyy kuin  
liukuhihnalta.
 Tarina on kaikki kaikessa. Tarina auttaa meitä tulkitsemaan ja ymmärtämään.  
Itselleni Schildtin teos Alvar Aalto – Elämä (2007) avasi ymmärryksen ovia merkittä-
villä tavoilla. Ystävältä ystävälle.

Tutkimusta tehdessäni minua inspiroi suuresti Maire Gullichsenin 100-vuotis- 
juhlavuoden kunniaksi painetun kirjan nimi ”Kyse on aikamme taiteesta”. Teos 
esittelee Gullichsenin elämää ja saavutuksia, sekä Porin taidemuseon taide- 
kokoelmaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET
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Haastattelut:

Marjatta Itkonen
Antti Uotila
Antti Tevajärvi

sekä

Anne Yliniemi
Heidi Spets

_

Alvar Aalto-museon julistekokoelma:

<https://aaltopress.wordpress.com/aaltoposters/>

Kuvat: 5, 5B, 6, 7, 8, 9, 9B, 9C, 10, 10B.

Artek ja uudempi julistetuotanto

Ikoni-sarja 

Kuva 11:
<https://kauppa.kalustemarsalkka.com/tuote/artek-ikoni-postikortit-5-kpl/>

Henryk Tomaszewski / Kuva 11B:
<https://www.moma.org/collection/works/6089>

Artek forever

Kuva 12:
<https://adsspot.me/media/prints/artek-tables-car-wreck-a226d0a22aa0>

Kuva 12B:
<https://adsspot.me/media/prints/artek-tables-elephant-edf388ec9e23>

Outline Collection

Kuva 13:
<https://www.finnishdesignshop.fi/sisustus-julisteet-muistitaulut-julisteet-outli-
ne-juliste-tarjoiluvaunu-900-p-18867.html>

Yksityishenkilöiden julisteet

Kuva 14 & 14B
Yliniemi, Anne. 2021

Kuva 15 & 15B
Spets, Heidi. 2021
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