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VANITAS 

1870-luvun lopulla perustetun Åbo Tekniska Fabrikin saippuahinnasto. 

Turun museokeskus.
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Florida Water -hajuveden mainos. 1800-luvun loppupuoli. 

Turun museokeskus.
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Kotoinen kauneudenhoitomme – Kodin kauneuden pikakurssi. 1961. 

Turun museokeskus.
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Brisk-hiusvoiteen mainos. 1961. Turun museokeskus.
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KAUNEUS 
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Katoavainen kauneus
Kauneutta on arvostettu, vaikka sen on tiedetty katoavan. Jopa terveys 

on uhrattu kauneuden tavoittelussa. Vielä 1700-luvulla ihoa valkaistiin 

voiteilla, jotka sisälsivät lyijyä. Silmäluomille ja huulille levitettiin aineita, 

joissa oli myrkyllisiä ainesosia, kuten elohopeaa. Silmien pupilleja 

suurennettiin belladonnatipoilla. Belladonnatipat aiheuttivat viherkaihia. 

Ihomaaleissa puolestaan oli lyijyä ja muita ihoa syövyttäviä aineita. Myös 

hiuksia värjättiin vaaleammiksi jo hyvin varhain. Esimerkiksi kullanväriä 

haettiin hiuksiin rikkiarsenikin avulla. 1800-luvulta alkaen taas ehostusta 

pidettiin sopimattomana naisille. 1900-luvulla ehostaminen palasi muotiin 

ja kauneuden tavoittelu synnytti kokonaan uuden teollisuuden alan, 

kosmetiikkateollisuuden.

Keskiajalta aina 1800-luvun lopulle ruskettumista pidettiin sopimattomana 

jalosukuisille naisille. Hipiän tuli olla niin valkoinen, että verisuonet kuulsivat 

ihon läpi. 1900-luvulla puolestaan ajateltiin, että raitis ilma ja ulkoilu olivat 

terveyden salaisuus, ja niinpä ruskettuneesta ihosta tuli jopa vaarallisen haluttu. 

Kauneus oli kuitenkin vain värjättyä pintaa, jonka alla huokui kalman haju. 

Kauneuden katoavaisuus muistutti ihmiselämän perimmäisestä turhuudesta: 

kaikki lihallinen oli tuomittu katoamaan. Tietoisuus elämän kulusta, joka jättää 

jäljet ulkoiseen olemukseen, luo paineita ihmisille. Nykyään näemmekin 

sosiaalisen median syövereissä itsemme ja toisemme lukuisten filttereiden läpi 

suodatettuina, nuorempina, hoikempina ja kauniimpina kuin olemmekaan.
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Kaunistautuminen
Kosmetiikan valmistuksen salat siirtyivät aluksi suullisesti sukupolvelta toiselle. 

Kauneudenhoito-ohjeet ja lääketieteelliset reseptikirjat yleistyivät keskiajan 

Euroopassa. 1500-luvulla kirjoitettiin naisille suunnattuja kauneudenhoito-

oppaita, joissa kuvattiin ikonisia kaunottaria. Lukija saattoi tavoitella samaa 

ulkomuotoa usein itse valmistamillaan kosmetiikkatuotteilla. Ohjekirjasia 

käännettiin eri kielille, ja sisältöjä sovitettiin paikallisesti sopiviksi. 

Samoissa kansissa annettiin ohjeita niin sairauksien hoitoon, syöpäläisten 

karkottamiseen, ruoan valmistukseen kuin erilaisten voiteiden, ruusuvesien, 

öljyjen ja parfyymien valmistamiseen paikallisten ja eksoottisten ainesosien 

avulla. 

Vaimojen oli suotavaa hoitaa ulkonäköään taatakseen avio-onnen 

jatkuvuuden, vaikka kasvojen ehostukseen maalein suhtauduttiin vaihtelevasti. 

Ranskan vallankumouksen jälkeen sekä miesten että naisten ylenpalttinen 

puuteroiminen ja meikkaaminen koettiin epäsuositun yläluokan merkiksi. 

Vaikka parfyymien suosio jatkui, tuli kosmetiikan käytöstä 1800-luvulla 

aiempaa hillitympää. 

Taudinaiheuttajia alettiin ymmärtää ja nykyisen kaltaisia hygieniakäytäntöjä 

soveltaa vasta 1800-luvun jälkipuolella. Teollisen vallankumouksen 

myötä massatuotanto ja markkinoinnin aseman vahvistuminen toivat 

aikansa tiedettä ja muotia heijastelevia mielikuvia voimakkaasti myyviä 

kauneudenhoitotuotteita laajemman käyttäjäkunnan ulottuville. Nykyään 

kosmetiikkateollisuus on valtava, globaali bisnes.
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Muotivillityksiä
Muoti on ollut aina läsnä ihmisten elämässä. Muodin kautta on osoitettu 

varakkuutta ja asemaa. Jo keskiajan pukeutumisessa suosittiin tiettyjä 

säädynmukaisia muotivärejä ja -kankaita. Piian ei sopinut pukeutua kuin 

talon emännän, eikä emännän kuten varakkaan porvarin rouvan, eikä 

porvarin rouvan kuin aatelisrouvan. 1600-luvun Turussa pukeuduttiin hyvinkin 

muotitietoisesti, ja myös kaikkein upeimpia ulkomaisia uutuuksia ja hienouksia 

oli runsaasti saatavilla. 

Naisen asun siluetti on vaihdellut eri aikoina muodin mukaan. Esimerkiksi 

renessanssin aikaan naisen asu oli huippumuodikas, jos se muodosti 

edestäpäin katsottuna X-kirjaimen korostaen puhvihihoja, kapeaa vyötäröä ja 

alaspäin levenevää helmaa. Vaihtelevasti on suosittu pystykauluksia ja välillä 

syvään uurrettua pääntietä. Päähineet seurasivat pukumuotia, ja pitkälle 

1900-luvulle hienon naisen pukeutumiseen kuului päähine. Hatut, hansikkaat, 

viuhkat ja päivänvarjot säilyivät pitkään osana naisten pukeutumista. 

Myös herrat halusivat pukeutua hienosti. Herrainmuodissa korostui paitsi 

hattu- ja solmiomuoti, myös vaihteleva parta- ja viiksimuoti. Hattuja tuotiin 

Suomeen aina Pariisista saakka. Arvokkaisiin ja harvinaisiin materiaaleihin, 

kuten hopeisiin kalvosinnappeihin, todella panostettiin. Kotioloissa asu oli 

kuitenkin hieman rennompi kuin kodin ulkopuolella ja juhlissa. 

Muotivirtaukset syttyvät ja sammuvat nykyään yhä nopeammin. Vaatteiden 

tuotanto on suureksi osaksi siirretty halpatuotantoon kaukomaille. Nykyään 

vaatteiden ei edes odoteta kestävän, ja alati vaihtuvat muoti-ilmiöt lisäävät 

huolestuttavasti maailman jätemäärää.
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Vartalon ihanteet
Keskiajan vaihtuessa renessanssiksi 1400- ja1500-lukujen vaihteessa 

ihanteellinen naisvartalo oli sivusta katsottuna S-kirjaimen muotoinen. 

Raskaana olevaa naisvartaloa ihailtiin. Jo 1500-luvulla kiinnitettiin erityistä 

huomiota kehonosien harmoniaan. Sekä kasvojen että vartaloiden tuli olla 

kaunispiirteiset ja sopusuhtaiset. 1500-luvulla naisen uskottiin rapistuvan 

hiljalleen, kun hän täytti 25 vuotta. Sen sijaan 1600-luvulla barokin aikaan 

naisvartalo sai olla hieman pyöreämpi, mutta 1700-luvulla naisen tuli 

jälleen olla varreltaan hento ja siro. Laihuuden saavuttamiseksi nieltiin jopa 

lapamatoja.

1900-luvulla urheilun katsottiin sopivan myös naisille, ja urheilullista vartaloa 

alettiin ihailla. Terveen, urheilullisen vartalon ihannointi näkyi erityisesti 

1920–30-luvuilla urheilukilpailujen ollessa suosittuja. 1920-luvulla naisen 

poven tuli olla hyvin pieni ja huomaamaton, kun taas 1950–60-luvuilla 

muotiin palasivat jälleen uhkeammat naisvartalot. 1970–80-luvuilla sekä 

mies- että naiskehoja muokattiin entistä päämäärätietoisemmin, ja bodaus ja 

aerobic valloittivat maailmaa. Nykyään kuntosalilla otetut urheilulliset selfiet 

ovat arkipäivää. Urheilun ja terveen ruumiin avulla luodaan yhä parasta 

mahdollista kuvaa itsestä.

Vartalon ihanteellisia mittasuhteita on määritelty jo pitkään 

kauneuskilpailuiden avulla. Kauneusleikkaukset ovat yleistyneet, ja nykyään 

kehoa muokataan niin nuoruuden kuin kauneuden toivossa ihon alle 

ruiskutettavien kemikaalien ja implanttien avulla. Katoavan kauneuden eteen 

ollaan yhä valmiita tekemään lähes mitä tahansa.
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Ohjeita asun valinnasta erilaisiin tilanteisiin ”oikein pukeutuvalle” naiselle. 

Jokaisen naisen kirja. 1946. Yksityiskokoelma.
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”Morsiamen puku on aina pitkähihainen ja umpinainen.” Jokaisen naisen 

kirja. 1946. Yksityiskokoelma.
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Pukeutumisohjeita miehille. Jokaisen miehen kirja. 1947. 

Turun museokeskus.
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Lordi Chesterfieldin ohje pukeutumisesta. Jokaisen miehen kirja. 1947. 

Turun museokeskus.
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Miehisen pukeutumisen aikataulu. Jokaisen miehen kirja. 1947. 

Turun museokeskus.
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Kansikuva Allers Mönster-Tidning -lehdestä. 1940-luku. 

Turun museokeskus.
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Keväisiä leninkimalleja Allers Mönster-Tidning -lehdestä. 1940-luku. 

Turun museokeskus.
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Käsityölehti Allers Mönster-Tidning. 1907. Turun museokeskus.
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Turkulaisen Frans Lindströmin hansikastehtaan hinnasto. 1800-luku. 

Turun museokeskus.
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Triumphator-solmionpidikkeen mainos. Turun museokeskus.
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Kevään 1956 kengät. Turkulaisen Kenkä 

Tarmolan mainos. Turun museokeskus.
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Kevään 1956 kengät. Turkulaisen Kenkä Tarmolan mainos. 

Turun museokeskus.
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Nuori tyttö haaveilee vaatteista näyteikkunaostoksilla. Hopeapeili. 

Lokakuu 1952. Turun museokeskus.
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Hopeapeili-lehden helmikuun numeron kansikuva. 1952. 

Turun museokeskus.
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Mitä on ’haute-couture’? Hopeapeili. Helmikuu 1952. Turun museokeskus.

Turkista somisteeksi ja lämmikkeeksi. Hopeapeili. Helmikuu 1952.  

Turun museokeskus.
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Hopeapeili-lehden lokakuun numeron kansikuva. 1952. Turun museokeskus.
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Muodin puutarha kukkii. Hopeapeili. Lokakuu 1952. Turun museokeskus.
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Chanel-parfyymien ja Kudos Oy Silon alusvaatteiden mainokset 

Hopeapeili-lehdessä. 1952. Turun museokeskus.
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Nuori tyttö haaveilee vaatteista näyteikkunaostoksilla. Hopeapeili. 

Lokakuu 1952. Turun museokeskus.
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NUORUUS
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Katkeransuloinen nuoruus
Nuoruus on välivaihe elämässä, kultainen ajanjakso, jota muistellaan 

vanhana. Nuoruus on itsensä etsimisen ja identiteetin rakentumisen aikaa. 

Tietoja ja taitoja kartutetaan. Monet erehtymiset laitetaan nuoruuden 

kokemattomuuden piikkiin. Nuori voi kokea olevansa kuolematon, eikä ehkä 

ymmärrä omaa katoavaisuuttaan. Nuoruuteen liittyy usein tuskaa, joka voi 

tulla riittämättömyyden tunteesta ja tarpeesta todistaa itseään, jättää jälkensä 

maailmaan. Nuori käy läpi mielen myllerryksiä ja kehollisia muutoksia, jotka 

voivat aiheuttaa monenlaisia tunteita. Nuoruus on katkeransuloista. Monet 

asiat koetaan ensi kertaa, kaikki on jännittävää ja ohikiitävää. 

Länsimainen kulttuuri on pitkään keskittynyt nuoruuden ja kauneuden 

ihannointiin. Jo vuosisatoja sitten monet maalauttivat muotokuvia 

ikuistaakseen katoavan kauneutensa. 1400- ja 1500-luvuilla ajateltiin, ettei 

mies vanhetessaan tiettyyn ikään enää voinut saavuttaa kolmea asiaa: 20 

ikävuoden jälkeen oli turha toivoa kauneutta, 30 täytettyään voimaa ja 60 

täytettyään rikkautta. Naisen kohdalla 40 vuotta oli hankala ikä. Tällöin 

nainen ei ollut kyllin vanha ollakseen arvostettu, mutta ei enää riittävän nuori 

ollakseen kaunis.

Vaikka ikuisen nuoruuden tavoittelu voi kuulostaa houkuttelevalta, on 

vanheneminen osa elämää. Vanhuuteen liitetään viisaus, jota varttuneilla on 

katsottu olevan nuoria enemmän. Toisaalta vanhenemiseen liittyy monenlaisia 

pelkoja ja ahdistusta, ulkomuodon kuihtumisesta sairauksiin ja kuolemaan. 

Vanhana voi muistoissa palata menneeseen ja peilata elettyä elämää. 

Peilikuvasta voivat heijastua niin villit unelmat kuin ensirakkauden huumakin.
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Opintieltä avioon
Uuden opettelu on olennainen osa nuoruutta. Opittavien tietojen ja taitojen 

sisältö on vaihdellut aseman, säädyn, sukupuolen ja aikakauden mukaan. 

Miesten nuoruus oli villien seikkailujen ja ammatin oppimisen aikaa, naisten 

nuoruus taas kodinhoidon velvollisuuksien oppimisen aikaa. Monet pojat 

ja tytöt saivat sekä taito- että tietopuolisen koulutuksen kotipiirissä tai 

kasvatuspaikassa, kuten kauppias-, käsityöläis-, aatelis- tai maalaiskodissa. 

1800-luvun puolivälissä perustettiin Suomessa kansakouluja, ja vuonna 1921 

tuli voimaan oppivelvollisuuslaki.

Säätyyn ja sukupuoleen katsomatta nuoruuteen kuului sopivan puolison 

löytäminen. Niin aatelisnuorukaisen kuin talonpojankin piti oppia tiedot 

ja taidot, joiden avulla pystyi elättämään vaimon. Nuoruus ja kauneus 

ovat olleet valttia erityisesti avioliittoa havitteleville naisille. Nuorta 

naista on pidetty hedelmällisenä ja sopivana avioliittoon. Suomalaisessa 

talonpoikaiskulttuurissa parin yhteisen elämän katsottiin alkavan kihlalahjojen 

vaihtamisesta. Puolison etsinnässä kädentaitojen merkitys oli suuri, sillä niiden 

avulla osoitettiin kelpoisuus avioliittoon. Häitä edeltävänä aikana morsian 

valmisteli lisää kapioita eli liinavaatteita, joita oli koottu jo pienestä pitäen. 

Vastaavasti sulhasen tuli osoittaa morsiamelle kädentaitonsa. Kapiokirstut, 

taidokkaasti sydämin ja kukkakuvioin koristellut rukinlavat ja piianpeilit 

kertoivat sulhasen taitojen lisäksi kauneudentajusta.

Nykyään oppiminen ei kuulu vain nuoruuteen, vaan ihmisiä kannustetaan 

elinikäiseen oppimiseen. Kädentaitojen opettelu ylläpitää aineetonta ja 

muutoin katoavaa kulttuuriperintöä.
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Nuoria kapinallisia
Nuorisokulttuurin katsotaan syntyneen 1950-luvun Yhdysvalloissa. Aiemmin 

nuoret siirtyivät työelämään paljon nopeammin, mutta keskiluokan 

vaurastuessa nuorilla oli mahdollisuus kouluttautua pidempään.  Näin 

nuoruudelle jäi enemmän aikaa. Teinikulttuurin myötä nuoret halusivat entistä 

enemmän erottautua vanhemmistaan. Ennen nuoret pukeutuivat kuin aikuiset, 

mutta nyt muoti alkoi selkeästi eriytyä. 

Suomessa nuoret samastuivat joko poppareiksi tai rokkareiksi. Nuoriso 

omaksui pukeutumistyylinsä ja hiusmuotinsa amerikkalaisista elokuvista 

ja rocktähdiltä. Nuori kapinallinen -elokuvassa (1955) James Dean käytti 

farmarihousuja, joista tuli eräs kapinallisuuden symboleista. Villajumpperit, 

hiihtohousut ja duffelitakit olivat myös viimeistä huutoa. Turussa ja Helsingissä 

katukuvaan ilmestyi lättähattupoikia ja villamyssymissejä. 

Nuoren kapinallisen ja rock- ja filmitähden myyttiin on kuulunut myös 

nuorena kuoleminen. ”Live fast and die young” eli ”elä lujaa ja kuole 

nuorena” on asenne, jota nuorisokulttuurissa joskus tavataan. Nykypäivänä 

nuorisokulttuuri kukoistaa erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa nuoret 

ottavat nopeasti haltuunsa uusia sovelluksia ja alustoja. Verkkoympäristöihin 

on syntynyt kokonaisia nuorten alakulttuureja. Verkkomaailma mahdollistaa 

aiempaa helpomman, nopeamman ja kansainvälisemmän yhteydenpidon 

toisiin nuoriin. Nuoruutta on venytetty niin pitkälle kuin se on mahdollista, sillä 

nuorena haluttaisiin pysyä mahdollisimman kauan.
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August Blomberg nojapuilla, 1900-luvun alku.
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Kaksi miestä nyrkkeilee, noin 1937. H. Attila.
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Kolme painijaa, Turun Sanomat.

Vapaapainin mestaruusottelu J. Filppula (vasemmalla) 

vastaan J. Hautanen, 1933. Turun Sanomat.
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Voimistelija Heikki Savolainen kyynärvarassa nojapuilla 

voimistelunäytöksessä, 1933. Turun Sanomat.

Naisten voimisteluesitys TUL:n Varsinais-Suomen piirin 

voimistelujuhlassa urheilupuistossa, 1935. Turun Sanomat.
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Naiset voimistelevat, 1920–1930-luku. Turun Sanomat.

Ylioppilas, 1900–1910-luku. Atelier Auer.
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Tokalon-voiteen mainos Hopeapeili-lehdessä. 1952. Turun museokeskus.



41

YLTÄKYLLÄISYYS
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Ylellinen elämä
Ylellisyyttä on ihannoitu kautta aikojen. Luksukselle, ylellisyysesineiden 

omistamiselle ja keräilylle annetut merkitykset ovat vaihdelleet. 

Ylellisyysesineillä on välitetty varallisuutta, sivistystä ja hyvää makua. 

Ylellisyysesineisiin, kuten koruihin ja arvometalleihin, on myös pystytty 

kiinnittämään varoja sijoitusmielessä, koska ne on voitu tarvittaessa pantata. 

Arvometallit pitävät arvonsa huomattavasti paremmin kuin monet muut, 

muoteihin kytköksissä olevat ylellisyydet. 

Ylellisyysesineet kytkeytyvät voimakkaasti yhteiskuntaluokkiin ja niiden 

esille tuomiseen. Tietynlaisten esineiden omistamista on säädelty 

ylellisyysasetuksilla, kuten rajoittamalla joihinkin kankaisiin tai turkiksiin 

pukeutumista vain aristokraateille tai hallitsijalle. Eksoottisena pidetyt 

materiaalit, kuten norsunluu tai harvinaisten lintujen sulat, ovat viehättäneet 

siinä määrin, että monet eläinlajit ovat uhanalaistuneet. Sivistyksen tasoa ja 

varallisuutta on korostettu keräämällä taidetta.

Ylellisyyttä ovat myös asiat, joista ei jää materiaalista jälkeä. Harvinaisten 

mausteiden ja lihan runsas nauttiminen arki- ja juhla-aterioilla on kertonut 

isäntäväen varallisuudesta. Harrastukset, kuten ratsastus, ovat kertoneet 

vapaa-ajan määrästä ja säädynmukaisesta elämäntavasta. 

Nykyään ylellisyyttä voivat luksusmerkkien ohella olla erilaiset aineettomat 

kokemukset, kuten elämysmatkat, luonnon rauha ja oma aika hyvän kirjan 

äärellä.
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Turha ja tarpeellinen tavara
Ihmisellä on aina ollut tarve omistaa esineitä. Omistamisessa ei kuitenkaan 

ole kyse vain ylellisyyden kaipuusta tai turhamaisuudesta. Ihminen tarvitsee 

esineitä. Kynää vaaditaan kirjoittamiseen ja vaatteita pukeutumiseen. Esineet 

liittyvät oleellisesti kaikkeen toimintaan. 

Kun ihmisestä aika jättää, jää jälkeen maallinen omaisuus. Monet itselle 

merkitykselliset esineet, vaatteet ja muu materia voivat muuttua toisille 

ongelmallisiksi. Perikunnat ja kuolinpesät saavat läpikäytäväkseen sekalaisen 

joukon esineitä, joiden arvo mitataan monin eri tavoin. Tunnearvo on usein 

rahallista arvoa merkittävämpi. 

Esine saakin merkityksensä siihen kohdistettujen tunteiden myötä. Toiselle 

merkityksellinen tavara on täysin turha sille, joka ei tunne esineen tarinaa 

ja siihen liittyviä muistoja. Rannalta kerätty kivi on yhdelle pelkkä kivi, 

mutta toiselle mittaamattoman arvokas muisto merkityksellisestä hetkestä. 

Haluamme muistaa hetket ja elämästämme poistuneet henkilöt. Emme 

halua itsekään kadota, vaan säilyä muistoissa. Esineet ovat tärkeitä 

myös historiallisina lähteinä, sillä ne kertovat menneisyyden maailmasta, 

materiaalisesta kulttuurista.

Me katoamme, mutta tavara jää. 
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Tavarataivas
Kuluttamisen voidaan katsoa syntyneen 1600-luvulla, ja seuraava vuosisata 

oli jo nykyaikaisen kuluttamisen ja ostamisen aikaa. Tavaratalot ilmestyivät 

eurooppalaiseen katukuvaan 1800-luvulla. Suomeen ensimmäinen tavaratalo, 

Helsingin Stockmann, avattiin vuonna 1862. Ylellisyystuotteita pursuilevat 

näyteikkunat herättivät ihastusta ja houkuttelivat asiakkaita astumaan sisään 

tavarataloon. Mainonnan rooli muuttui yhä tärkeämmäksi 1800-luvun 

lopulla, ja 1900-luvulle tultaessa ostoksilla käymisestä oli tullut hyväksyttyä 

ajanvietettä.

Tavaratalot antoivat mahdollisuuden katsella ja haluta ilmaiseksi. 

Materiaaleja sai hypistellä ja vaatteita sovittaa. Päämäärätön vaeltelu, 

tavaratalojen estetiikasta huumaantuminen ja tavaroiden ostelu olivat 

ylempien luokkien huvia, mutta pienempiin ylellisyystuotteisiin, kuten 

nappeihin ja nauhoihin, oli muillakin varaa. Aatelin osalta ostamisessa ei ollut 

kyse pelkästä huvittelusta. Sääty-yhteiskunnassa ylellisyyksien ostaminen oli 

keino ylläpitää statusta.

Tavaratalojen peilit ovat houkutelleet haaveilemaan ja sovittamaan. Toisaalta 

peileistä on näkynyt myös väsyneet kasvot ja muuttunut vartalo. Peilin edessä 

unelmat ovat kuolleet ja minäkuva murennut. Tietoisuus ikääntymisestä ja 

ulkoisen olemuksen muuttumisesta on konkretisoitunut tavarataloissa.

Shoppailu miellettiin lähinnä naisten ajanvietteeksi, sillä tavaratalot olivat 

harvoja julkisia tiloja, joihin naisen oli sallittua mennä ilman miestä. Tosin 

myös miehet hankkivat ylellisiä tavaroita, ja mieskulttuuriin liittyvä dandyismi 

sai muodikkaat miehet panostamaan pukeutumiseensa 1800-luvulta alkaen.

Ostamisesta tuli sekä mielihyvän lähde että identiteetin rakentamisen väline. 
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Puutarhakalustekuvasto. Åbo Jern Manufaktur Bolag. 

1800-luvun loppupuoli. Turun museokeskus.
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Kultausliike J.A. Nurmi Turussa, 1913.
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Mallipiirustus. Rokokootyylisen peilin yläosa, 

rokokootyyli. Hiili paperille, 73 x 85 cm. 

Kääntöpuolella teksti: ”Björkin peili”. F.H. Sola.

Mallipiirustus. Rokokootyylisen peilin yläosa sekä 

koristelistaa. Hiili kartongille, 76 x 91 cm. F.H. Sola.
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KATOAVAISUUS
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Kuoleman kohdatessa
Läheisen kuolema kohdattiin pitkään pääasiassa kotona. Vainajaa 

säilytettiin kotona tai kodin lähipiirissä, esimerkiksi aitassa tai viilennetyssä 

asuinhuoneessa. Kaupungeissa rakennettiin ruumishuoneita 1800-luvulta 

lähtien asuintalojen pihapiireihin. Hautajaiskulttuuri muuttui hiljalleen 

1900-luvulla. Kun kaupungeissa asui yhä enemmän ihmisiä, vainajia ei voitu 

enää säilyttää kodin piirissä.  Monet kuolemaan liittyvät järjestelyt siirtyivät 

pois omaisilta. Kuolema siirtyi sairaaloihin, joissa ruumis pestiin ja laitettiin 

arkkuun. Hautaustoimistot alkoivat hoitaa vainajan siirrot. 

Hautajaiset olivat ihmisen viimeinen julkinen esiintyminen, ja hautajaismenot 

erottivat säätyjä tai luokkia toisistaan. Suuri saattojoukko ja yltäkylläiset 

tarjoilut olivat osoitus vauraudesta, vallasta ja vieraanvaraisuudesta. 

Varakkaat tarjosivat ylellisen aterian runsaalle väkijoukolle, mutta köyhimmät 

eivät pystyneet kahvittamaan edes arkunkantajia. 

Surupuvut asusteineen sekä erilaiset muistoesineet olivat merkkeinä 

surusta, ja niiden katsottiin yhdistävän elävät kuolleisiin. 1800-luvun 

loppupuolelta lähtien valokuva-albumeihin merkittiin kuolleet ristillä pään 

yläpuolelle. Kuolleen perheenjäsenen valokuva voitiin ottaa perhekuvaan 

mukaan tai vanhemmat saattoivat kuvauttaa itsensä kuolleen lapsensa 

kanssa. Kuolemasta ilmoitettiin surukirjeellä ja sanomalehtien yleistyttyä 

kuolinilmoituksella. Kukkien vieminen haudalle yleistyi vasta 1920-luvun 

jälkeen. 
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Kuolemanpelko
Kuolema on osa elämää. Jokainen joutuu kohtaamaan kuoleman jossakin 

vaiheessa maallista vaellustaan. 1400-luvulta 1800-luvulle oli harvinaista 

elää vanhaksi, joten kuolema oli alati läsnä. Se oli tavallinen asia, hyväksytty 

osa elämää. Katsantokannasta riippuen kuolema nähtiin joko elämän 

ongelmien tai elämän nautintojen jäämisenä taakse.

Kristillisessä kulttuurissa kuolemanpelko on liittynyt erityisesti ajatukseen 

odottamattomasta kuolemasta. Kulkutautiepidemioiden riehuessa kuoleva 

joutui kohtaamaan kohtalonsa eristyksissä. Äkillistä kuolemaa pidettiin 

pahana, koska siihen ei voinut valmistautua. Harva saattoi olla varma, että 

oli elänyt tarpeeksi hyveellisesti. Huonoa elämää viettäneen ja tekojaan 

katumattoman palkkana oli kadotus.

Yksilön kuolemaa romantisoitiin 1700–1800-luvuilla. Kuoleman ja 

kuolemanjälkeisen todellisuuden uskottiin olevan kauniita ja rauhallisia 

kokemuksia. Kuolema kuvattiin taiteessa ja kirjallisuudessa ihmisen 

kumppanina. Vasta 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa länsimaissa 

alettiin pitää kuolemaa pelkoa herättävänä, kun luottamus uskonnon 

opetuksiin horjui.

Nykyään länsimaisessa yhteiskunnassa ajatus kuolemasta usein torjutaan 

tai sitä pelätään. Aihetta vältellään keskustelussa, koska se aiheuttaa 

epämukavia tunteita ja saa ihmisen ajattelemaan omaa kuolevaisuuttaan. 

Nykypäivänä lääketieteen kehitys on vieraannuttanut monet elämän 

loppumisesta ja eristänyt kuolevat sairaaloihin.
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Katoavaisuus taiteessa
Latinan Memento mori tarkoittaa vapaasti käännettynä “muista 

kuolevaisuutesi”. Taiteessa Memento mori -asetelmien tarkoituksena on 

ollut muistuttaa ihmisiä kuolevaisuudesta ja elämän hauraudesta. Ne myös 

herättelivät ihmisiä pohtimaan tekojensa seurauksia. Muotokuvien taustalle 

maalattiin kuolemaan viittaavia pääkalloja ja varoittavia tunnuslauseita. 

Kuolevaisuutta, kaiken katoavaisuutta tai kuolemanjälkeistä elämää ei sopinut 

unohtaa. 

Turhuuteen sortumisesta varoittelevien vanitas-maalausten lähtökohta 

on Raamatun Saarnaajan kirjassa, sen avaussanoissa ”Turhuuksien 

turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta” (lat. 

Vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes omnia vanitas). Taiteessa kuvattiin 

myös melankoliaa, joka on ollut suosittu aihe kaikkina aikoina. Elämän 

katoavaisuuden symbolinen kuvaus on eräs melankolian ilmenemistavoista. 

Ihminen on kokenut katoavaisuutensa etenkin yöaikaan. Päivän päättyessä 

on pohdittu kuolevaisuutta ja maailmankaikkeutta. Pimeydessä lepattava 

liekki on tuonut hetken lohtua, mutta valon kajossa lentävä yöperhonen on 

voinut polttaa tulessa siipensä. Katoavaisuus ja elämän hauraus kiehtovat yhä 

uusia taiteilijasukupolvia. 
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Salon Tuomaalan kiviveistämön sisäpihaa, jossa on valmiita ja 

puolivalmiita hautakiviä, 1910. Salon Uusi Walokuvaamo.

Ruumisvaunut Turun tuomiokirkon edustalla, 1900-luvun alku. J. Canth.
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Työväenluokan veljeshaudalla Turun uudella hautausmaalla, 1921.

Hornin hautamonumentti Tavastin kuorissa Turun tuomiokirkossa. Welin.
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Hautajaiskulkue Uudenmaantiellä Turussa, 1932. H. Attila.

Hautajaissaattue Littoistentiellä Turussa, 1933. H. Attila.
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Hautajaissaattue hautausmaalla, 1930-luku, Helge Lehto.

Hautaustoimisto P. A. Perttala, Eerikinkatu 7 b, Turku. Liikkeen ikkunoista 

näkyy arkkuja. Näyteikkunassa kukkia. Liikkeen edustalla Hautaustoimiston 

ruumisauto, 1932. H. Attila.
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Jääkärieverstiluutnantti Edvard Kairelan hautajaiset, 1936. Turun Sanomat.

Vanhemmat lapsen ruumisarkun äärellä, 1921–22. Atelier Hellas.
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Vaunukuvasto 1800-luvulta. Turun museokeskus.
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Mustareunaisella surukirjeellä ilmoitettiin läheisen kuolemasta. Turun 

hovioikeudessa työskennellyt Gustaf Daniel Caloander kuoli 33-vuotiaana 

ulkomaanmatkalla vuonna 1825. Turun museokeskus.



59

Kuolinilmoituskortti. 1822. Leskirouva Anna Backman kuoli 85-vuotiaana. 

Häntä jäivät kaipaamaan muun muassa 26 lastenlasta ja 51 lastenlastenlasta. 

Turun museokeskus.



60

Hautaristihinnasto. Åbo Jern Manufaktur Bolag. 1800-luvun loppupuoli. 

Turun museokeskus.
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Hautaristihinnasto. Åbo Jern Manufaktur Bolag. 1800-luvun loppupuoli. 

Turun museokeskus.

Hautaristihinnasto. Åbo Jern Manufaktur Bolag. 1800-luvun loppupuoli. 

Turun museokeskus.
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