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Tässä numerossa:

Päätoimittajalta

Automobiili-lehti oli marraskuun 
puolivälissä kutsuttuna Autot ja 
Helsinki -valokuvanäyttelyn ava-
jaisiin Kansallismuseoon. Näyttely 
perustui veljesparin Heikki Aho ja 
Björn Soldan ottamiin kaupun-
kivalokuviin ja filmeihin, joissa 
kuvauksen kohteena olivat ennen 
kaikkea kaupungistuva Helsinki 
ja sen katujen 20–40-lukujen ajo-
neuvokanta. (Näyttelystä on erik-
seen lehdessämme lyhyt esittely si-
vulla 13).

Näyttely oli hieno, kuvat korkea-
tasoisia mustavalkokuvia, joiden 
katsominen ilahdutti sekä kulttuu-
rihistoriallisen tiedonsaannin että 
esteettisen elämyksen muodos-
sa. Erityisesti olin otettu siitä, että 
näyttelyn aihe – autot – oli kerran-
kin tuotu keskeiselle paikalle, Kan-
sallismuseoon, maamme pääkau-
punkiin. 

Tuntuu siltä, että autoja yleensä, 
mutta vanhempia ajoneuvoja vie-
lä enemmän, on kulttuuripiireissä 
pidetty välttämättömänä pahana. 
Ne ovat välttämättömiä kulku- ja 
kuljetusvälineinä, mutta eipä niillä 
oikein muuta arvoa Suomessa ole 
nähty. Saastuttavatkin liikaa. Tämä 
puoli, ”saastuttaminen ja liika au-
toistuminen”, tuli esille myöskin 
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Luulenpa, että tämäkin hieno, jopa joulunvärinen 
Cadillac kuuluu siihen joulupukin apulaisten
kuljetuslaivueeseen, jolla lahjat saadaan 
luotettavasti vietyä perille ympäri Suomen.
Kuva: Pekka Kastemaa.
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näyttelyn avanneen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhin mäen pu-
heessa. Toki hän toi esille muitakin näkökantoja. Voitte lukea otteen minis-
terin puheesta lehdestämme sivulta 12.

Etenkin aikaisemmin sai vaikutelman, että museoalalla vanha auto ei ol-
lut sovelias näyttelyesineeksi, koska yksityiset ihmiset, jotka niitä omistivat, 
halusivat pitää ajoneuvonsa liikkeessä eli siinä käyttötarkoituksessa, johon 
ne oli alun perinkin luotu. Museossahan esineiden pitää yleensä olla pai-
koillaan, hajuttomina, ”mauttomina”, hiljaisina katseiden kohteina. Näky-
vissä on merkkejä, että nykyisin aletaan sallia tähänkin uutta näkökulmaa 
ja toimintatapaa.

Onko auto esineenä, oman aikakautensa kuvastajana säilyttämisen ja suo-
jelunkin arvoinen, kuten mikä tahansa historiallisesti arvokas esine? Se, että 
vanhojen ajoneuvojen säilyttäminen hyvin usein jää joko yksityishenkilöi-
den tai yleishyödyllisten yhteisöjen kontolle, ei ole tuonut tälle työlle sille 
mielestäni kuuluvaa arvostusta. Kuitenkin on harvoja välineitä, jotka ovat 
niin suuresti muuttaneet tavallisten ihmisten arkea, antaneet heille eri ta-
valla mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä, muuttaneet 
jopa yhteiskunnan rakenteita, kuin auto. Auto tavallistuessaan on ollut täl-
lainen yhteiskuntaa rajustikin muuttava tekijä. Pelkästään nämä seikat ovat 
mielestäni riittäviä perusteita sille, että myös meillä Suomessa pitäisi nähdä 
maamme autoistumisen historian eri vaiheiden läpikäyminen sekä jopa joi-
denkin yksittäisten, historialliselta kannalta arvokkaiden ajoneuvoyksilöiden 
suojeleminen tulevaisuudessa mahdollisena ja osana virallista suomalaisen 
yhteiskunnan historiantutkimusta ja säilytystyötä. Tämän mahdollistami-
sessa myös me alan harrastajat haluamme olla yhteistyössä tietoinemme ja 
taitoinemme mukana!

Kaikille lukijoillemme, lehden aikaansaamiseen osallistuneille sekä mo-
nille yhteistyötahoillemme omasta ja tekijöiden puolesta lämpimät kiitokset 
kuluneesta vuodesta! Hyvää ja rauhallista joulun aikaa sekä onnekkaita ajo-
kilometrejä vuodelle 2014! �

Riitta Kastemaa, päätoimittaja

Automobiili-lehden aikataulu vuodelle 2014

Nro aineistopäivä lukijalla viim.

1 13.1. vk 9
2 17.3. vk 18
3 19.5. vk 27
4 18.8. vk 40
5 3.11. vk 51
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