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Johdanto
Suomen matkailun historiasta on julkaistu monia kirjoja ja tutkimuksia viimeisten kym-
menen vuoden aikana (esim. Partanen & Hemming 2009, Hemming 2012). On ymmär-
rettävää, että niissä ei ole huomioitu laajempien kansankerrostumien matkailukulttuu-
ria kuten matkamuistoja ja matkailuviirejä. Suomalaiset matkailujulisteet on sentään 
otettu tutkimuksellisesti haltuun kirjassa Come to Finland (Londen, Enegren & Simons 
2007). Hautajärvi (2014) käytti väitöskirjansa yhtenä aineistona vanhoja valokuvapos-
tikortteja, joista monet olivat Suomen Matkailijayhdistyksen julkaisemia. Viirien tapai-
set matkamuistot ovat toistaiseksi olleet liian triviaaleja historian kirjoittajille. Mutta 
tilanne on muuttumassa. Keväällä 2021 Lapin yliopisto järjestää kansainvälisen semi-
naarin otsikolla Souvenirs 2021. https://www.ulapland.fi/EN/Events/Souvenirs-2021

 Tässä artikkelissa paneudutaan matkailuviireihin, joita on kutsuttu myös kaupunki- ja 
turistiviireiksi. Tutkimuskohteena ovat erityisesti Suomen Matkailijayhdistyksen (SMY) 
vuosina 1954–65 julkaisemat viirit sekä Helsinki-aiheet. Artikkelin empiirisen aineiston 
muodostaa Heimo Kiisken lähes 3 000 viirin kokoelma. 

Matkailuviirit olivat varsin suosittuja 1950–70-luvuilla. Kyseessä ei ole mikään suoma-
lainen ilmiö. Nettihuutokaupoista (Ebay.com) löytyy hakusanalla souvenier pennant vii-
rejä kaikista maailman kolkista. Ruotsiksi niitä voi etsiä hakusanalla turist vimpel flagga. 

Viiri on kolmionmuotoinen kankaanpala, johon on painettu paikkakunnan nimi 
ja kuva jostakin alueen tyypillisestä maisemasta tai rakennuksesta. Viirejä on 
kahta kokoa. Isoja lienee enemmän kuin pieniä. Paikkakuntaviireissä on tyypil-
lisesti kunnan vaakuna tai Suomen lippu, joka on usein sijoitettu viirin alaosan 
kolmioon. Viireissä on langat, josta sen saa ripustettua toisiinsa kiinnitettyinä 
vaikkapa seinälle tai takan reunukselle. Jossakin vaiheessa 50-luvulla viireihin 
lisättiin punottu lankakoriste sen kummallekin sivulle. Viirejä on myös kaksipuo-
lisena, mutta ne ovat pienenä vähemmistönä viirien joukossa.

Miksi Matkailijayhdistyksen viirit?

On kaksi painavaa syytä sille, että olen valinnut tutkimuskohteeksi Suomen Matkaili-
jayhdistyksen julkaisemat viirit. Keskeisin syy on se, että niistä on olemassa kirjallista 
lähdemateriaalia. SMY julkaisi lehtiä Suomen Matkailu ja Suomen Retkeily. Molemmissa 
lehdissä on tietoa viirien julkaisemisesta1. Toinen syy on se, että nuo viirit ovat graafi-
sesti yhdenmukaisia, ja ne on helppo tunnistaa Suomi-logosta. Viirien graafinen yhden-
mukaisuus selittyy sillä, että niiden kuvat on tehty silkkipainossa painofilmiä (profilmi) 
veitsellä leikaten, eikä piirtämällä. Viirit on valmistettu ohuesta silkkikankaan oloises-
ta materiaalista (polyesteri, keinokuitusatiini), kun myöhemmät viirit ovat useimmiten 
paksumpaa kangasta. 

1 Helsingissä sijaitseva Hotelli- ja ravintolamuseo sai Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n lahjoituksen 13.8.2009.  
Mainittujen lehtien vuosikerrat kuuluvat lahjoitukseen.
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Kuva 1. Suomen Matkailijayhdistyksen viirejä

Kuva: Vesa Keskinen

Viirien ohella 1950-luvun matkamuistoja olivat kankaiset hiha- ja reppumerkit, 
metalliset auton jäähdyttäjään kiinnitettävät paikkakuntia symbolisoivat plake-
tit (laatat) ja metalliset rintamerkit sekä auton takaikkunaan tai matkalaukkuun 
liimattavat siirtokuvat. Ensimmäiset Suomi-aiheiset viirit julkaistiin 1940-luvun 
loppupuolella. ”Suurkisat Helsinki” -viiri on vuodelta 1947. Joistakin vanhimmista 
viireistä (Åland, Oravainen, Rovaniemi, Tammisaari) löytyy tekijä Vimpelfabrikk-
en Drøbak. Kyseessä on norjalainen yritys. Vanhimmissa 50-luvun alun viireissä 
on usein takana kynällä merkitty hinta 100 mk tai 120 mk.
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Ensimmäiset viirit myytiin loppuun kesällä 1954

Suomen Matkailijayhdistys alkoi julkaista (valmistuttaa) Suomi-aiheisia matkailuviirejä 
1954. Tämä tieto perustuu Suomen Matkailu-lehden joulukuun numerossa 5/1954 ollee-
seen ilmoitukseen. Viittaus ”viime kesän aikana” tarkoittaa kesää 1954. Sama ilmoitus 
viirien jälleen saatavuudesta oli myös SMY:n Retkeilyosaston Suomen Retkeily-lehden 
numerossa 2/1955 otsikolla ”Viirit suosiossa!”.

Taulukko 1. Ensimmäiset SMY-viirit vuodelta 1954

Suomen Matkailu 5/1954, 30-31

Vuonna 1955 uusia viirejä julkaistiin 25 kokonaismäärän ollessa tuolloin 43 (Luettelo 
viireistä 1955, 30). Uusien viirien joukossa oli kaksi Helsinki-aihetta: Tuomiokirkko (vuo-
teen 1959 saakka Suurkirkko) mereltä päin nähtynä ja Suomenlinna, jossa ”ikkunanä-
kymä” linnoituksille, syreenipensas ja tykki (kuva 3). 

Vuoden 1956 Mitä Missä Milloin kirjassa SMY:n viirejä esiteltiin värikuva-aukeamalla 
(Kunnan- ja matkailuviirejä 1955, 139). Kuvaliitteessä viirejä oli 48. Aukeaman alalaidas-
sa oli maininta, että viirejä oli mahdollista tilata tai ostaa SMY:n myyntiosastolta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikkia Suomesta löytyviä SMY-viirejä ei ole ostettu itse matkailu-
kohteesta. Tampereen puuttuminen vuoden 19552 viirivalikoimista herättää ihmetystä.

Helsingistä Tuomiokirkko ja Suomenlinna
Tuomiokirkko oli ilmeinen valinta Helsinki-aiheeksi. Sodan jälkeen se nousi Helsingin 
ja miksei koko maankin symboliksi. Viipurin linna menetettiin sodassa ja Turun linna 
oli raunioina sodan pommitusten seurauksena. Olavinlinna oli toki omana aiheenaan 
50-luvun Savonlinnan viirinä. 

Suomenlinnan kehittymisestä matkailukohteeksi löytyy paljon tutkittua tietoa. Tämän 
sivun tiivistykset perustuvat osin verkkosivuihin: https://www.suomenlinna.fi/linnoitus/
suomenlinna-matkailukohteena/

Suomenlinnan valinta toiseksi Helsinki-aiheeksi on mielenkiintoinen. Eskelisen (2006, 
46) mukaan Suomen Matkailijayhdistys ei yleensä harjoittanut toimintaa kaupungeissa, 
vaan keskittyi maaseudun kehittämiseen. Suomenlinna oli poikkeus, sitä pidettiin maam-
me huomattavimpana nähtävyytenä, jolla oli lisäksi tarunhohtoinen maine. Suomenlin-
naan liitettiin suomalaisen kauden ajan voimakkaita mielikuvia, esimerkiksi postikorttien 

2 Mitä Missä Milloin ilmestyy jouluksi. Vuoden 1956 MMM kuvaa tuoreimmillaan vuoden 1955 syksyä.  

1. SMY (Suomen Matkailijayhdistys)

2. Lappi

3. Vaasa

4. Koli

5. Aulanko

6. Kaunispää

7. Puijo

8. Rovaniemi

9. Kilpisjärvi

10. Savonlinna

11. Ivalo

12. Vehoniemi

13. Punkaharju

14. Turku

15. Kehijärvi

16. Airisto

17. Pallastunturi

18. Olavinlinna
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kuva-aiheilla tai sen nähtävyyksien pyhittämisellä. Saaren synkkä menneisyys vankilei-
reineen unohdettiin.

SMY:llä oli merkittävä rooli matkailun kehittäjänä Suomenlinnassa aina vuoteen 1963 
saakka, jonka jälkeen vastuun matkailusta otti Ehrensvärd-seura. Ei siis ihme, että SMY:llä 
oli myös Suomenlinna-viiri!

Vuoteen 1948 saakka Suomenlinnaan pääsi vain kirjallisella maihinnousuluvalla. Sa-
mana vuonna Suomen Matkailijayhdistys aloitti säännölliset laivavuorot saarille ja saaret 
avattiin yleisölle Suomen Matkailijayhdistyksen perimää pääsymaksua vastaan. 

Suomenlinnaan rakennettiin vuonna 1928 ”ravintolahuoneisto” Piperin puistoon. Suo-
men Matkailijayhdistys ylläpiti kesäkahvila Piperiä vuodesta 1947 vuoteen 1963. Kahvila on 
edelleen Suomenlinnassa. Kesällä 1950 Suomen Matkailijayhdistys avasi Suomenlinnaan 
ravintola Walhallan. Samalla avattiin uusi lauttayhteys saarille. Laivavuorot noudattivat 
ravintola Walhallan aukioloaikoja (Eskelinen 2006, 50). SMY vastasi Walhallan ravintola-
toiminnassa vuoteen 1978 saakka. 

Mystiset syreenit
Suomenlinna kuvassa kiinnittää huomioita syreenit. Tarinan mukaan syreenit tulivat 
Suomeen Suomenlinnaan (Sveaborgin) kautta. Suomenlinna rakennettiin pääosin 
1700-luvun jälkipuoliskolla. Suomenlinnan syreenien alkuperä ei ole varmasti selvillä, 
mutta ainakin osa nykyisestä syreenikannasta on ilmeisesti peräisin Ranskasta, jopa 
Versaillesista, koska Ruotsin armeijan sotilaita palveli Régiment Royal-Suédois:ssa. Ny-
kyisen ravintola Chapmanin kulmalla on Suomenlinnan vanhin, noin 200 vuotta vanha 
pihasyreeni, Syringa vulgaris. (Suomenlinna kukkii 2017). 

Kuva 2. SMY:n Helsinki-viirit

Kuva: Vesa Keskinen.
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Helsinki-viirien joukossa (N=78) Suomenlinna ja Linnanmäki ovat yleisimmät omalla 
otsikollaan nimetyt kohteet (sivu 12). 

Suomenlinna siirtyi siviilihallintoon vuonna 1973. Linnoituksen hallinnointia ja kehittä-
mistä varten perustettiin opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. 
Ainoana sotilaallisena laitoksena saarille jäi Merisotakoulu. 1980-luvun alkuun mennessä 
saarten huonokuntoiset rakennukset oli peruskorjattu. Tästä alkoi Suomenlinnan suo-
sio matkailukohteena. Kun linnoituksen perustamisesta tuli kuluneeksi 250 vuotta vuon-
na 1998 valmistui Suomenlinnakeskus ja Suomenlinnamuseo palvelemaan matkailijoita. 

Suomenlinnan kävijämäärät yltävät nykyään vuosittain jo noin miljoonaan henkilöön, ja 
merilinnoitus on yksi Suomen suosituimmista käyntikohteista. Vuonna 1991 Unesco otti 
Suomenlinnan maailmanperintöluetteloonsa. 

Harvinaiset postikorttiviirit
Vuonna 1955 Matkailijayhdistys julkaisi 11 pienoisviiriä, jotka oli kiinnitetty postikorttiin. 
Kortin kääntöpuolella on tuttu SMY-logo. Viirin sai helposti irrotettua kortista, jos pos-
tikorttia ei halunnut lähettää. Näiden pienoisviirien joukossa on edellä kuvattu Helsin-
gin Tuomiokirkko. Pienoisviirin koko, 14 cm * 7 cm, on lähes puolta pienempi kuin nor-
maalin viirin (26 cm * 13 cm). Sama ilmoitus pienoisviireistä löytyy Suomen Retkeily-
lehden 7/1955 takakannesta. 

Taulukko 2. SMY:n postikorttiviirit 1955

Lähde: Suomen Matkailu 4/1955, 23.

Matkailijayhdistyksen postikorttiviirit ovat harvinaisia. Tämän artikkelin kirjoittajalla 
on Koli, joka on lähetetty Yläkoli-postileimalla (rivileima) 8.7.1955 koululainen Juhani 
K:lle Turkuun.

Vuosina 1954–1960 Suomen Matkailijayhdistys julkaisi viirejä seuraavasti.

Taulukko 3. Suomen Matkailijayhdistyksen julkaisemat viirit 1954–58 ja 1960 sekä viirien 
  kokonaismäärä eri vuosina

Vuosi Kpl Lähde

1954 18 Suomen Matkailu 5/1954

1955 48 Suomen Matkailu 3/1955

1956 54 Suomen Matkailu 4/1956

1957 61 Suomen Matkailu 3/1957

1958 76 Suomen Matkailu 5/1958

1960 79 Suomen Matkailu 4/1960

1. Lappi

2. Vehoniemi

3. Pallastunturi

4. Napapiiri

5. Helsinki

6. Koli

7. Punkaharju

8. Olavinlinna

9. Puijo

10. Aulanko 

11. Kilpisjärvi
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Suomen Matkailu-lehden 4/1960 viiriluettelo oli viimeisin (Luettelo viireistä 1960, 31). 
Siinä esitellään 77 kuntaa ja matkailukohdetta (Liite 1). Lisäksi ovat viirit SMY ja Suo-
men Lippu. Paikkakunnista Siipyy (Sideby) lienee monelle outo. Se liitettiin Kristiinan-
kaupunkiin vuonna 1973.

Myöhemmistä vuosien 1961–69 Matkailuyhdistyksen (1965—Matkailuliiton) lehdistä 
mainoksia tai viiriluetteloita ei löydy. Viirien julkaiseminen kuitenkin jatkui. SMY:n vuo-
den 1963 toimintakertomuksessa todetaan: ”Kertomusvuotena valmistettiin ja levitettiin 
entisen tapaan matkailun tiedotus- ja mainostoimintaa palvelevia painotuotteita, posti-
kortteja, viirejä ja matkamuistoesineitä.” Vastaava lause oli myös vuoden 1965 toiminta-
kertomuksessa, mutta viirejä siinä ei erikseen mainittu.  

Mitä kautta kunnat ja matkailukohteet tilasivat viirejä? 
Kun tutustuu 1950-60-luvun matkailuviirien kirjoon, herää kysymys, mistä pienetkin le-
vähdyspaikat, matkailumajat, leirintäalueet ym. omat viirinsä hankkivat? 

Viirejä valmistavilla yrityksillä oli myyntiedustajia, jotka kiersivät ympäri maata, ja ot-
tivat vastaan viiritilauksia kunnilta, leirintäalueilta jne. Ks. tarkempi tapauskuvaus viirien 
tekemisestä liitteessä 2.

Toinen ilmeinen reitti oli Suomen Matkailijayhdistys ja sen aluetoimistot (25 toimistoa). 
Partasen (2019) mukaan Matkailijayhdistyksestä Matkailuliitoksi 1965 muuttuneessa jär-
jestössä oli hänen sinne tullessaan 1967 erillinen Matkamuisto-osasto, joka hankki ja teet-
ti kaikenlaista matkamuistotavaraa myytäväksi sekä omissa toimipaikoissa (hotelleissa, 
matkailumajoilla, keskustoimiston matkatoimistossa ja jäsenpalvelussa, aluetoimistoissa 
jne.) että monille muille matkailuyrityksille, kunnille yms. 1960-luvun lopulla SMY:n mat-
kamuisto-osasto siirtyi Helsingin keskustasta Töölöön omaksi yritykseksi.

1960-luvulla kunnat perustivat ahkerasti omia matkailukeskuksiaan. Niiden kautta hoi-
dettiin myös matkamuistojen tilaamiset. Esimerkiksi ”Ahvenlampi Camping Saarijärvi” 
viirin julkaisija oli Saarijärven Matkailukeskus Oy. 

Matkailukohteen pelkistys viiriin kuvaksi – viirien tekijöitä
Miten jokin paikkakunta tai matkailukohde saatiin pelkistettyä viiriin sopivaksi kuvak-
si tai kuviksi? Hautajärven (2019) mukaan Suomen Matkailijayhdistyksellä oli kustan-
tajana ja julkaisijana omaa osaamista myös graafisessa suunnittelussa, kenties myös 
matkailuviirien osalta. Myös monilla kirja- ja silkkipainoilla oli tähän työhön erikoistu-
neita henkilöitä. 

Jyväskylässä toiminut Matti Hokkanen & Co valmisti viirejä vuodesta 1954 aina 1980-lu-
vun loppuun (ks. liite 2). Firmaan kuului myös matkamuisto-osasto ja ompelimo. Alkuai-
koina Matti Hokkanen piirsi itse viirien aiheet, mutta sen jälkeen 1950-luvun lopulta pit-
källe 70-luvulle Erkki Rosti (Mikkonen 2020, Lahtinen 2020). 

Taidegraafikko ja taidemaalari Olavi Ryyppö (1917–1988) signeerasi suunnittelemiaan 
viirejä. Nimikirjoitus tai O.R. sekä vuosiluku on viirin etupuolella, ja usein hyvin huomaa-
mattomasti. Tiedossa on parikymmentä Ryypön suunnittelemaa viiriä, vanhin on vuodelta 
1965 (Pohja) ja viimeisimmät vuodelta 1976 (Inari, Karesuvanto, Lappeenranta).  Ryypön 
suunnittelemat viirit ovat Lahden Kangaspainon tuotantoa (ks. liite 2).

Turussa toiminut Silkkipaino Koch teki viirejä 1957–72 (liite 2). Kimmo Kochin (2020) 
mukaan hänen isänsä piti tärkeänä, että kaikki heidän tekemänsä viirit olivat kokonaan 
itse tehtyjä. Viirejä ei tehty valokuvista tai postikorteista, vaan ne perustuivat graafikko-
jen omiin piirroksiin. Kochin viirit ovat tunnistettavissa, sillä ne ovat joko mainospiirtäjä 
ja kuvittaja Lennart Heinojan (1926–87) tai graafikko Erkki Riimalan (1929–2004) käsi-
alaa. Heinoja työskenteli Turun Sanomissa ja oli arvostettu exlibriksien ja yrityslogojen 
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tekijä. Riimala oli erikoistunut merenkulkuun ja laiva-aiheisiin. Suomen Joutsen -viiri on 
hänen tekemänsä. 

Matti Hokkasella myyntiedustajana työskennelleen Reino Lahtisen (2020) mukaan 
keskisuomalainen graafinen suunnittelija ja kuvittaja Matti Louhi (1936–2020) suunnit-
teli viirejä ravintolaketju Rantasipille sekä Linnamäelle (”Peacock”).

Harri Rantanen (2019) oli töissä Taitolippu Oy:ssä vuodesta 1972–77 ja sen jälkeen Lip-
putaito Oy:ssä. Hän muistelee, että teki ensimmäisen viirinsä 1972. Kuva-aihe piirrettiin 
valokuvasta tai itse ”keksien”.  

Viirien valmistajia 
Viireissä ei ole juurikaan tietoa niitä tehneistä yrityksistä. Muutamasta 2 570 isosta 
viiristä löytyy valmistajatieto ”Valmistettu Suomessa Hokkanen Oy Jyväskylä” sekä 
”Printed by Turistimerkki Oy”. Noin 50 viirissä on lisäksi tieto, että viiri on ”Valmistettu 
Suomessa – Made in Finland”. Kevään 2020 aikana selvisi, että myös nämä viirit ovat 
edellä mainitun Hokkasen valmistamia. 

On yllättävää, että norjalainen Vimpelfabrikken Drøbak teki suomalaisia paikkakun-
taviirejä vielä myöhemminkin kuin 1950-luvulla (ks. sivu 5). Kaksipuolisia Drøbakin viire-
jä tehtiin ainakin sellaisiin paikkoihin kuin Haaparanta, Oravainen ja Tammisaari. Myös 
1970-luvun Hamina-viiri, jossa on kuvattuna kirkko, Aholaisen leipomo ja vaakuna, on ko. 
firman tekemä. 

Helsingin vuoden 1952 kesäolympialaiset olivat tärkeä tapahtuma koko Suomelle. Olym-
pialaisista on olemassa lähes 30 viiriä (ks. esimerkkejä liitteessä 3). Helsinkiläinen tuk-
kuliike Poke Oy mainosti Olympia-viirejä otsikolla ”Kaikkialla olympiaviiri on edukseen…” 
(HS 6.6.1952). Kaikkialla tarkoitti polkupyörää, moottoripyörää, purjevenettä, moottori-
venettä, auto, reppua, muistoa kodeissa. Suurin osa Helsinki -52 -viireistä on ohutta silk-
kimäistä materiaalia kuten SMY:n viiritkin. Silkkipaino Kochin perustajan poika Kai Koch 
(2020) kertoi, että Helsingin Olympialaisten viirit teki turkulainen painotalo Taara Oy (nyk. 
Jaakkoo-Taara) kohopainotekniikalla.

Varmaa tietoa SMY:n viirien valmistajasta ei toistaiseksi ole. Ohessa yksi vahva ehdo-
kas Ari Järviseltä (2019): 

”Sen tiedän, että matkamuistoviirejä painettiin Helsingin Taidevärjäämössä, 
joka perustettiin 1920-luvulla ja loppui 1980. Taidevärjäämön myynti jäi Hel-
sinkiin nimellä Helsingin Lipputehdas Oy, joka toimii edelleen samalla nimellä 
Pitäjänmäellä.”

Vuoden 1954 Helsingin puhelinluettelossa oli kuusi silkkipainoa, 10 vuonna 1956 ja 1960-lu-
vulla jo toistakymmentä. Kaksi painoa kertoi ilmoituksessaan tekevänsä myös viirejä.
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Taulukko 4. Viirien valmistajia 1950–1990

Liitteessä 2 kerrotaan viirien valmistamisesta ja markkinoinnista esimerkkeinä Matti 
Hokkanen & Co, Lahden Kangaspaino ja Silkkipaino Koch. Samalla tavalla viirejä tehtiin 
ja markkinoitiin todennäköisesti muissakin silkki-ja lippupainoissa.  

Helsinki-viirit 1950–80 – muuttumattomat kuva-aiheet
Matkailuviirit ovat olleet melko suosittuja keräilykohteita. Vantaalainen Heimo Kiiski 
on kerännyt niitä reilut kymmenen vuotta. Hänellä on Excel-taulukossa mm. seuraa-
vat tiedot viireistä: paikkakunta, alaotsikko, suunta, väri, 1-ja 2-puolisuus, reunapunos 
ja kuva-aihe/aiheet.  Siirsin tiedot SAS:iin (aineistojen analysointiohjelmisto). Seuraa-
vassa SAS-ajojen tuloksia.

Taulukko 5. Isojen matkailuviirien Top-20 kohteet / kaupungit (N=2 570)

Helsingin silkkipaino

Helsingin taidevärjäämö, 1920–1980

Hokkanen & Co Jyväskylä, 1954–88, Hokkanen Oy 1989–92

Jaakkoo-Taara (1950–?). Turku

Kisa-Tuote Oy – 1960-luvun loppu (Helsingin puhelinluettelot)

Korupaino (Helsingin puhelinluettelo 1960)

Lahden Kangaspaino Oy (1973–2016)

Lahden viiri ja merkki (1957–1961)

Lipputaito (Tampere) vuoteen 2003

Lipputehdas, Lempäälä

Porin lippuvalmiste (1951–52)

Oy P.G. Holm (Helsinki ja Killinkoski) 50-luvun alku

Silkkipaino Koch (1957–1972). Turku

Taitopaino (Tampere), 1954–

Taitolippu Oy (Tampere), 1954–1977

Turistimerkki Oy (tieto viirissä), 1961–73, Lahti

Kpl

1 Helsinki 79

2 Tampere 57

3 Lahti 49

4 Turku 47

5 Hämeenlinna 45

6 Rovaniemi 44

7 Oulu 43

8 Jyväskylä 39

Kpl

9 Vaasa 38

10 Kotka 37

11 Savonlinna 36

12 Kuusamo 35

13 Kuopio 33

14 Pori 33

15 Mikkeli 31

16 Joensuu 30

Kpl

17 Kemi 28

18 Lappeenranta 27

19 Hamina 24

20 Imatra 24
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Viirien kuvamaailma on varsin konservatiivinen. Paikkakuntien viireissä on hyvin usein 
kirkko ja / tai vaakuna / lippu plus maisema3. Varsin yleisiä aiheita ovat myös maamer-
kit kuten vesitorni tai silta. Koko 2 570 paikkakuntaviirin yleisimpiä aiheita ovat kirkko 
ja lippu (27 kpl), kirkko ja vaakuna (21), vaakuna ja paikkakunnan nimi (16), silta ja torni 
(14), järvimaisema (13), raatihuone/kaupungintalo ja kirkko (10), torni ja vaakuna (10). 

Viireissä kuvataan lähes poikkeuksetta kesäisiä näkymiä. Muutamasta viiristä löytyy 
sentään talvimaisemaa, hiihtoa ja laskettelua. Tällaisia ovat Ylläs, Aulanko, Koli, Kuusamo, 
Laajavuori, Vuokatti ja Lapuan Simpsiön hiihtokeskus.

Myös Helsinki-aiheet ovat pysyneet ajanjaksona 1950–80 yllättävän samoina, vaikka 
mitkään heraldiset säännöt eivät viirejä rajoitakaan. Useammassa kuin joka toisessa Hel-
sinki-viirissä esiintyy jokin seuraavista elementeistä: Tuomiokirkko (18 kpl), Stadion (14 kpl) 
tai Eduskuntatalo (11 kpl), monessa myös rautatieasema (9 kpl) ja Eteläsatama (9 kpl). 

Yleisimpiä omilla otsikoillaan nimettyjä Helsinki-viirejä ovat Suomenlinna (9 kpl), Lin-
nanmäki (9 kpl), Korkeasaari (6 kpl) sekä lentoasema ml. Helsinki-Vantaa (5 kpl). Finlan-
dia-talo erikseen tai osana muita aiheita esiintyy viidessä viirissä (Stockmann yhdessä). 
Seurasaari, Paavo Nurmi ja Havis Amanda ovat yhden viirin aiheina.

Näiden lisäksi Helsingistä on tapahtumaviirejä kuten ”Suurkisat Helsinki” (1947),”Hel-
sinki XV Olympia 1952” (useita erilaisia, esimerkkejä liitteessä 3), Festival-Helsinki 
27.7. –5.8.1962”, TUL 50 ”Korkealle Kansan Tahto” (1969), ”EM71 10.–15.8.71” sekä ”The 
Second Veterans World Championships 7–10th June, Helsinki, Finland (1984)”. 

Kuva 3. Helsinki-viirejä (N=78)

Kuva: Heimo Kiiski

3 Keskisuomalainen pikkukunta Multia ja Vantaan Korso ovat maantieteellisesti, ja miksei kulttuurillisestikin, varsin kau-
kana toisistaan. Molemmissa viireissä on kuitenkin kirkko. Korso-viirissä on Vantaan vaakuna ja ”lämpövoimalan” nä-
köinen kirkko. Korso on yksi harvoista kaupunginosa-viireistä. Se on Hokkanen & Co-tuotantoa.  
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Viireille on tyypillistä, että samasta aiheesta tehtiin useita painoksia, jotka ero-
sivat jonkin verran toisistaan. Viirin elementtien värit (esim. harmaa kallio / rus-
kea kallio), värisävyt, reunapunokset, materiaali, koko jne. vaihtelivat vuosien 
saatossa. Myös vanhoista SMY:n viireistä löytyy värivariantteja (Kilpisjärvi, Au-
lanko, Savonlinna). Tutkimusaineiston 2 600 isosta viiristä löytyy 900 eri paik-
kakuntaa, matkailukohdetta tai muuta erikseen otsikoitua aihetta. Voisi päätellä, 
että vielä ”löytymättömiä” titteleitä on saman verran. 

Historiallisia anekdootteja
Perinteisten paikkakuntakuvien lisäksi viireihin on tallentunut ”vahingossa” myös mie-
lenkiintoista mennyttä aikaa ja tapahtumia. Näistä hyvänä esimerkkinä ovat kulkuneuvot: 
kantosiipialus Tehi (Hämeenlinna, Jyväskylä), laivat Roine ja Hopealinja (Valkeakoski), 
autolautat (M/S Scandia, Nordia, M/S Apollo (Turku, Uusikaupunki), DC-8:t Tampere-
Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan lentokentillä, DC-2 ”Hanssin-Jukka” kahvila (Hämeen-
linna) ja höyrylaivat Saimaalla. Tämän julkaisun kannessa näkyy Finnairin DC-8 ”Jean 
Sibelius” (OH-LFV).

Matti Suurosen 1960-luvulla suunnittelemat futuristiset huoltoasemat esiintyvät Lah-
najärven (Lentävälautanen) ja Kalmarin (BB-huoltoasema Casa Finlandia CF-10) viireissä.

Vuonna 1967 Ruotsi siirtyi oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Sitä ennen Haaparannan 
ja Tornion viireissä oli valistusta tyyliin ”Sverige Vänster Trafik - Finland Höger Trafik”. 

Vaaka- vai pystykuva
Kun katsoo kuvia 1950-luvun viireistä, saa sellaisen mielikuvan, että yleisim-
piä ovat vaakasuuntaiset viirit.  Kiisken 2 570 viirin ”aineisto” kertoo kuitenkin, 
että 79 prosenttia (1974 kpl) viireistä on pystysuuntaisia ja 23 prosenttia vaa-
kasuuntaisia. Paikkakunta voi olla myös molemmissa muodoissa, esimerkiksi 
SMY:n Kilpisjärvi (kuva 1).  Aineiston viireistä 115 on kaksipuolisia eli hyvin pieni 
osuus (4,4 prosenttia).

Vesa Keskinen on tutkija Helsingin kaupunginkansliassa. Keräilyn ja keräilykohteiden 
tutkimus jatkuvat Batmanin Helsinkiin tulon4 jälkeen uudella aiheella. Artikkeliin on 
koottu perustietoa ja triviaa ennen kartoittamattomasta aiheesta
Lisätietoja viireistä otetaan vastaan ja annetaan (vesa.keskinen@hel.fi).

4 https://www.kvartti.fi/fi/blogit/kun-batman-tuli-helsinkiin-katsaus-poikkeukselliseen-ilmioon-suomen-populaarikult-
tuurissa
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Erityiskiitokset avusta: 

 • Alice Mårds/ Carita Lunden Lahden Kangaspainon ja sitä edeltävien yritysten vii-
rituotannon vaiheiden kirjaamisesta. 

 • Heimo Kiiski viirikokoelmansa hyödyntämisestä.  

 • Kimmo Lampinen, Antikvariaatti Arwo Paperi / Juvekim Oy (juvekim.fi). Pääsin 
henkilökohtaisesti tutkimaan ja näkemään lopettaneen viiritehtaan 40–60 vuotta 
varastoituja viirejä – yhteismäärä ehkä noin 125 000 kpl – eri paikkakuntien nimi-
kemäärä ehkä 500–700 kpl.

 • Anja Mikkonen viirien valmistusprosessin avaamisesta Matti Hokkanen & Co:ssa.

 • Suomen Ravintolamuseo.

 • Juhani Similä kiersi vuonna 1958 vanhempiensa kanssa Lappia. Tältä matkalta han-
kittiin viirejä, joista tusinan verran oli Suomen Matkailijayhdistyksen julkaisemia. 
Nämä viirit ovat yhä tallella. Juhani on kerännyt vuosien varrella tarkoin harkitun 
450 viirin kokoelman. 
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Liite 1. Luettelo viireistä 1960 

1. Ahvenisto 21. Kaunissaari 41. Oulu 61. Sotkamo

2. Airisto 22. Kemijärvi 42. Pallas 62. SMY

3. Alavus 23. Kilpisjärvi 43. Parikkala 63. Suomenlinna

4. Anjala 24. Koli 44. Pietarsaari 64. Tampere

5. Aulanko 25. Kotka 45. Pohjanmaan järvialue 65. Toijala

6. Forssa 26. Kristiinankaupunki 46. Pori 66. Toriseva

7. Hattula 27. Kuopio 47. Porvoo 67. Turku

8. Heinola 28. Kuusamo 48. Puijo 68. Tuusula

9. Helsinki 29. Lahti 49. Punkaharju 69. Utsjoki

10. Hämeenlinna 30. Langinkoski 50. Rauma 70. Uusikaupunki

11. Härmä 31. Lappeenranta 51. Riihimäki 71. Vaasa

12. Imatra 32. Lappi 52. Rovaniemi 72. Valkeakoski

13. Inari 33. Lappväärtti 53. Ruovesi 73. Vanhan Vaasa

14. Ivalo 34. Louhisaari 54. Saimaa 74. Vehoniemi

15. Joensuu 35. Mikkeli 55. Salo 75. Vihti

16. Jyväskylä 36. Naantali 56. Suomen lippu 76. Virrat

17. Järvenpää 37. Napapiiri 57. Savonlinna 77. Vuotso

18. Jäämerentie 38. Nuorgam 58. Seinäjoki 78. Vääksy

19. Kajaani 39. Närpes 59. Siipyy 79. Ähtäri

20. Kaunispää 40. Olavinlinna 60. Sodankylä

Lähde: Suomen Matkailu 4/1960, s. 31.
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Liite 2. Viirien valmistaminen

Jyväskyläläinen Matti Hokkanen aloitti viirien valmistamisen kotonaan 1954. Pikkuhiljaa 
toiminta laajeni ja matkailuviirien lisäksi tehtiin hihamerkkejä ja siirtokuvia. Aimo Mon-
tosen mukaan Hokkasella oli 1960-luvun alkupuolella useita toimipisteitä ympäri Jyväs-
kylää. Vuonna 1967 yritys siirtyi omiin tiloihin Ahjokadulle. Silkkipainon lisäksi samoissa 
tiloissa toimi matkamuisto-osasto ja painon vieressä ompelimo. Matti Hokkanen & Co 
oli  oli maan vanhimpia matkamuistoalan yrityksiä Suomessa. Viirien ja hihamerkkien 
lisäksi tehtiin postikortteja, ja myytiin alihankintoina teetettyjä vaakunalusikoita, rinta-
nappi-matkailumerkkejä, matkamuistonukkeja ja löylymittareita. Viirien valmistajana 
Hokkanen oli suurin alallaan. Henkilökuntaa oli enimmillään 40. 

Alkuaikoina Matti Hokkanen piirsi itse viirien aiheet, myöhemmin tehtävään erikois-
tunut piirtäjä.  Heistä pitkäaikaisin oli Eero Rosti, joka teki kaikki viirit 1950-luvun lopul-
ta 1970- luvulle. Matti kuitenkin suunnitteli ja ideoi kaikkien viirien aiheet piirtäjälle aina 
tuotannon loppuvuosiin asti. Viirien aiheet saatiin pääosin postikorteista, mutta myös 
valokuvista. Myös tilaajan ideat ja toiveet otettiin huomioon.  

Reino Lahtinen toimi myyntiedustajana firmassa 36 vuotta. Hänen aloittaessaan Hok-
kasella vuonna 1967, edustajia oli kolme, ja parhaimpina aikoina 1970-luvulla, neljä. Neljän-
nen toimipaikkana oli Helsinki. Lahtisen toimialueena oli Jyväskylän pohjoispuoli Oulun ja 
Rovaniemen korkeudelle. Myyntiedustajilla oli asiakaskuvasto, jonka pohjalta asiakkaat 
viirejä tilasivat. Myyntiedustajat myös kuvasivat paikkakuntia. 

Reino Lahtinen kertoi, että villeimpään viiri-innostuksen aikaan 1960–70-luvujen vaih-
teessa myyntiedustaja revittiin joskus sisään asiakkaan luo, ja kysyttiin ”sinultako niitä 
viirejä saa?”

Helsinkiläinen Lauri Rantanen toimi 1960-luvun alkupuolelta pitkälle 1980-lukua Hok-
kasella myyntiedustajana. Hänellä ei ollut ajokorttia, joten hän käytti matkustamiseen lin-
ja-autoja ja junia. Alkuaikoina matkat suuntautuivat ympäri Suomea, myöhemmin hänen 
vastuualueena oli Etelä-Suomi. Hänellä oli 1–2 matkalaukkua mukanaan, joissa oli malli-
kappaleita tuotteista. (Gripenberg 2020). 

Myyntiedustajan 
käyntikortti 
(postikortti).
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Suosittuja viirien aiheita olivat Lappi, Koli (Ukko-Koli), Lahti ja Linnanmäki. Tärkeitä vä-
hittäismyyntikanavia olivat R-kioskit, kirjakaupat, osuuskaupat jne. 1980-luvun loppu-
puolella viirejä tehtiin myös Ruotsiin (esim. Uppsala). 

Viirien tukkuhinta oli pienillä viireillä 0,50 penniä ja isoilla 1 mk. Vähittäismyyntihinta 
oli vähintään kaksinkertainen. 

Isoja ja pieniä viirejä tehtiin yhtä paljon. Anja Mikkosen lähettämän 1980-luvun aikai-
sen painoprosessikuvauksen mukaan viirien tekeminen oli varsin monivaiheinen työ-
kokonaisuus. Valokuvasta tai postikortista piirrettiin graafinen originaali. Jokainen väri 
erikseen. Sen jälkeen kuvattiin originaali pimeässä reprokameralla. Ennen kuin päästiin 
painamaan, oli vielä monta alkuseremoniavaihetta kuten kankaiden liimaaminen pahville 
ja valotukset painokehille. Viirikangas hankittiin Italiasta ja Saksasta.

Painoarkille (35*50 cm) mahtui esimerkiksi neljä isoa viirin aihiota plus saman ver-
ran pienempiä.  Viirejä painettiin kerralla 500 kpl, pienemmät erät painettiin käsipaino-
pöydissä ja isot erät puoliautomaattisilla painokoneilla. Painoeristä täydennettiin saatu 
tilaus, joka lähetettiin ompelimoon viimeisteltäväksi (viireihin ommeltiin ripustusnaru ja 
reunakoriste/-punos). Loput puolivalmiit viirit toimitettiin varastoon. 

Nykypäivän reaaliaikaisen tuotannon (on demand=tarpeen mukaan) näkökulmasta 
viirien painatus varastoon kuulostaa erikoiselta. Hokkasella varastoja täydennettiin eri 
paikkakuntien viireillä koko ajan. 

Viirien asemointia käsin piirrettyjen originaalien avulla sekä koepainatus pahville 
ennen kuin kangas oli liimattu. Kuva: Anja Mikkonen. 

Timo Puranen piirsi Hokkasella viirejä 1980–88. Hän muistelee, että pahimmillaan työ 
oli puuduttavaa, aina kirkko, maisema, leirintäalue…Sekä Timo Puranen että Anja Mik-
konen kertoivat tunnistavansa nytkin Hokkasen viirit muiden valmistajien viireistä. Nii-
den materiaali on omanlaistaan, sekä osin myös tyyli (usein lippu viirin kärjessä).  

Vuonna 1988 Hokkanen & Co. vaihtoi omistajaa. Se jatkoi kuitenkin osakeyhtiönä vuo-
teen 1991. 
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Koostetta varten on haastateltu useita Hokkasella 1960-, -70- ja -80-luvuilla työsken-
nelleitä. Kiitokset heille.

Matti Hokkanen & Co-tuotantoa 1970–80-luvuilta. Kuva: Anja Mikkonen.
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Lahden Kangaspaino

Alice Mårdsilla on varmaankin Suomen pisin historia matkailuviirien parissa. Hänen en-
simmäinen yrityksensä Porin Lippuvalmiste aloitti toimintansa 1950-luvun alussa. Yri-
tys myi ja markkinoi muun muassa Helsingin Olympiaviirejä. 50-luvun puolivälissä Alice 
muutti Lahteen ja perusti sinne Lahden viiri ja merkki -nimisen yrityksen. Vuonna 1961 
yritys vaihtoi nimensä Turistimerkki Oy:ksi. Lahden Kangaspaino toimi vuodesta 1973 
aina vuoteen 2016. Parhaimmillaan 1960-70-luvuilla yritys työllisti 12 henkilöä. Viirejä, 
tarroja, hihamerkkejä ym. kauppasi kolme myytiedustajaa. Tilauksia otettiin vastaan 
myös puhelimitse.  Suosituimpia viirien aiheita olivat kaupungit, Lappi ja eläintarhat. Vii-
reistä otettiin 500 kappaleen painos, ja ne painettiin käsin. Isot viirit olivat suosituimpia. 

Lahden Kangaspainon viirit ovat tunnistettavissa pehmeästä puuvillakankaasta. Myös 
toisesta reunasta leveämpi viiri, jossa on paikkakuntaa kuvaavia elementtejä, on Lahden 
Kangaspainolle tyypillinen viirimalli. Viirit suunnitteli ja piirsi taidegraafikko Olavi Ryyppö 
(1917–1988). Hän signeerasi poikkeuksellisesti joitakin suunnittelemiaan viirejä. Nimikir-
joitus tai O.R. sekä vuosiluku on viirin etupuolella, ja usein hyvin huomaamattomasti.

Olavi Ryypön Lahden Kangaspainolle tekemiä viirejä. Kuva: Vesa Keskinen.
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Silkkipaino Koch

Pienimuotoisempaa viirien tekemistä edusti turkulainen Silkkipaino Koch. Sen perus-
taja Veikko Koch valmisti 1950-luvulla puuleluja, sekä 1960-luvulla siirtokuvia ja tarro-
ja (esim. autojen SF-tarrat ja 3M:n lanseeraamia heijastavia tarroja). Vuosina 1957–72 
Silkkipaino Koch teki myös matkailuviirejä. Paino toimi aluksi Luostarinkadulla asunnon 
yhteydessä, myöhemmin Yliopistonkadulla. Viirejä painettiin pieniä, noin 100 kpl sarjo-
ja kerrallaan, ja ne myytiin välittömästi ulos. Painomateriaalina oli jokamiehen lakana-
kangas. Viirejä myytiin Turussa kioskeissa. Myös lapset Kimmo ja Kai kiersivät polku-
pyörillä kaupungilla viirejä kauppaamassa. Valikoimissa oli muutama kohde kerrallaan. 
Parhaimpina aikoina 1960-luvulla viirejä meni kaupaksi niin hyvin, ettei niitä keretty pai-
namaan tarpeeksi. Firmalla oli myös edustaja, joka kiersi Suomea myymässä tuotteita. 
Turun seudun lisäksi viirejä tehtiin sellaisiin paikkoihin kuin Langinkoski ja Aavasaksa. 
Kaiken kaikkiaan Kochin tekemiä viirejä on noin 30 erilaista.
Lähde. Kimmo ja Kai Koch 22.5.2020
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Liite 3. Helsinki XV Olympia 1952 -viirejä

Kuva: Vesa Keskinen
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Tiedustelut
Vesa Keskinen
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