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Johdanto 

 

Trubaduuriyhtye Kalevauva.fi laulaa, että Lahti on yksi valtavan laaja amiskan 

autopuolen röökipaikka / Hyhhyh. Hyhhyh. Hyhhyh. Hyhhyh. Amerikkalainen 

uutiskanava CNN taas sanoo, että Lahti on kiinnostavimpia kaupunkeja maailmassa, oikea 

unelmien lomakohde.1 Ehkä väitteissä ovat esillä vanha ja uusi Lahti – tai sitten juuri 

röökipaikan tunnelmassa on Lahden syvin viehätys. 

Yhtä kaikki, Lahti on rämpinyt pitkän tien kaupunkibrändien pohjamudasta, 

jostakin Taka- ja Jälki-Hikiän väliseltä sijalta kaupunkitaivaan nopeimmin nousevaksi 

tähdeksi. Myönteistä julkisuutta sataa kuin ennen kielteistä. 

 

Kirjoittaja lakkiaispäivänä. Taustalla Keski-Lahden vanha puukirkko. 
 

Mutta millainen Lahti oli 1970-luvulla, jolloin kaupungin huono maine 

rakennettiin uutteralla pahanteolla? Silloin rosvoiltiin Lahden rikollinen maine aikaiseksi, 

rakennettiin Suomen kauheimmat Liipolat ja valettiin kestävä kivijalka 

pitkäaikaistyöttömyyden Suomen ennätykselle. Millaista oli elää vuosikymmenenä, jonka 
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väitetään olleen ylipolitisoituneen rähmällään olon sekä naurettavien poolopuseroiden ja 

leveiden lahkeiden masentavaa aikaa?   

Tarkennetaan vuoteen 1976: Millainen Lahti oli silloin, mitä kaupungissa 

tapahtui tuon yhden vuoden aikana? Mitä purettiin ja mitä rakennettiin, kuinka meni 

ihmisillä, kulttuurilla ja taloudella? Millaista tulevaisuutta suunniteltiin? 

Kannaksen yhteislyseon vuonna 1976 kirjoittanut reaaliluokka III B kokoontui 

Lahteen kesäkuussa 2022. Oli kulunut 46 vuotta edellisestä näkemisestä. Aloin ennen 

tapaamista kaivella muistiani siitä, millainen oli se Lahti, johon valmistuimme 

ylioppilaiksi. Pään raapiminen ei pitkälle vienyt, piti ottaa käteen Lahden historiasta 

kertovia kirjoja ja selailla verkon antimia. Luin vanhoja Etelä-Suomen Sanomien 

numeroita sekä Helsingin Sanomien kaikki Lahtea käsittelevät jutut vuoden 1976 

kesäkuun alusta syyskuun loppuun.2 Lehdellä oli silloin Lahdessa neljän hengen 

aluetoimitus, joten kaupungista kirjoitettiin usein. 

Ajattelin, että luokkatovereilleni ja ehkä myös muille entisille ja nykyisille 

lahtelaisille voisi olla iloa vuoden 1976 piirtämisestä näkyville. Taustaksi tarvitaan hieman 

myös muun Suomen kehityksen luonnostelua. 

Piirros ei ole tarkka. Jutussa on jonkin verran lähdeviitteitä, mutta se ei ole 

tutkimus. Valokuvat eivät ole tarkasti vuodelta 1976, mutta sieltä päin. Uutiset ja muistot 

Lahden elämästä tuona vuonna voivat olla puutteellisia ja epäluotettavia.  

Kuten se tieto, että ravintola Torven perustaja, lahtelainen ravintoloitsija 

Luukas Valtari piti vuonna 1976 Vääksyssä yhdeksänpäistä porotokkaa. Porot viihtyivät 

hyvin ja söivät suihinsa ravintolasta jääneet kuivat leivät. Vastalahjaksi ne lahjoittivat 

ruokalistalle asiakkaiden kaipaamaa riistan makua.3 

Mutta matkaan! Kuljemme ensin aika pitkään kaupungin katuja ja etenemme 

siitä politiikan ja talouden kautta kulttuuriin ja elämäntapaan. Ja kun Lahdessa ollaan, 

täytyy käsitellä myös olutta, kaupankäyntiä, liikennettä, rötöksiä ja urheilua. 

Älkää luottako liikaa tähän matkanjohtajaan, joka aloittaa siitä, miten Lahti 

pääsi vuosina 1975–77 onnekkaasti eroon monista homepommeista. 
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Puretut talot ja mäet 

 

Vuoteen 1975 saakka oli Lahden Rautatienkadulla Harjukadun ja Vuorikadun välillä ehyt 

jugendtyylinen katunäkymä. Silloin purettiin Wivi Lönnin suunnittelema vuonna 1909 

valmistunut asuin- ja liikerakennus, jota kutsuttiin mm. Singerin taloksi. Samalla 

hävitettiin puolet Lönnin Lahden tuotannosta; pystyyn jäi vain Vapaudenkadulla sijaitseva 

Kotilan talo. 

 

Singerin talo Rautatienkatu 9:ssä. Kuvalähde: Lahden museot. 
 

Unto Tupalan mukaan hanke herätti yleistä vastustusta kaupunkilaisten 

keskuudessa, ja sitä arvostelivat myös Lahden kaupunginmuseo ja Suomen Arkkitehtiliiton 

Lahden osasto:  

”Vastustuksesta huolimatta hanke sai rakennusluvan 8.5.1975 ja 

rakennustaiteellisesti ja -historiallisesti korvaamaton rakennus purettiin ja sen 

tilalle rakennettiin varsin tavanomainen, ulkonäöltään jyrkästi 

jugendmiljööstä eroava 6-kerroksinen asuin- ja liikerakennus”.4 
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Kyse ei ollut siitä, että Lönnin arvoa arkkitehtina ei olisi tiedetty tai rakennus olisi ollut 

liian huonokuntoinen korjattavaksi. Kyse oli siitä, että esteettisillä, historiallisilla ja 

tunnearvoilla ei ollut mitään merkitystä, ainoastaan tehokkuudella oli. 

 

Rautatienkatu 9 vuonna 2022. Suunnittelija rakennusarkkitehti Heikki Hollo. Kuvaaja Heikki 
Luostarinen. 
 

Vuonna 1976 jyrättiin Vapaudenkadun ja Rauhankadun kulmassa sijainnut 

arkkitehti Veikko Leisténin suunnittelema funkisrakennus Lasipalatsi, joka oli 

rakennettu vuonna 1937. Sen paikalla on nyt mm. S-market Mascot. Hannu Kivilä 

luonnehtii Lasipalatsin kuuluneen Lahden tyylipuhtaimpiin ja aidoimpiin funkistaloihin, 

ydinkeskustassa se oli ainoa. Purkamisen jälkeen tonttia käytettiin 11 vuotta 

parkkipaikkana, joten talosta eroon pääsemiselle oli palava tarve.5  

Lasipalatsi oli monelle lahtelaiselle tuttu ravintoloiden ja kauppojen vuoksi, ja 

yhdessä vuonna 1939 valmistuneen Kaarlo Könösen suunnitteleman linja-autoaseman 

kanssa se edusti ”modernia” Lahtea monissa postikorteissa ja kaupunkia esittelevissä 

valokuvissa. 
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Lasipalatsi (toinen rakennus vasemmalta). Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
 

Vuoden 1976 purkusatoa oli myös Salpausselän vanha puinen hyppyrimäki. 

Mäkeä oli rakennettu monessa vaiheessa, viimeisin kohennus valmistui 1955. Oma 

muistikuvani on, että vanhan hyppyrin aikaan katsojat olivat lähellä mäkeä ja eläytyivät 

kohisten jokaiseen ilmalennon räpiköintiin ja alastulon horjahdukseen. Uudessa vuonna 

1972 käyttöön otetussa betonisessa suurmäessä hyppääjät olivat vain pieniä pisteitä 

ilmassa, joten sohva television edessä oli paljon mäkimonttua parempi katselupaikka. 

Ismo Uusitupa kirjoittaa, että vanha mäki purettiin hieman kuin 

periaatteesta, kun oli se uusi tullut rakennettua. Uusi tehtiin tosin tuulien kannalta niin 

vaikeaan paikkaan, että siitä voitiin hypätä vain harvoin, ”mutta sellaista lahtelainen 

päätöksenteko ainakin tuolloin oli”. Uusituvan muistelussa on monien vanhojen 

lahtelaisten tunnistama piirre: hän otti purettavasta hyppyrimäestä muistoksi pienen 

puupalan, kadonneen lapsuuden- tai nuoruudenmaiseman merkin.6 

Jonkinlaisessa manauksessa uusi suurmäki olikin. Sen rakentaminen sai 

Lahdessa aikaan mehevän kunnallispoliittisen kiistan, sillä samalla rahalla olisi voitu 
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esimerkiksi puhdistaa jätevedet, joita Lahti lorotti Vesijärveen. Ja mäen vihkiäiskilpailusta 

Salpausselän vuoden 1972 kisoissa syntyi skandaali, kun tuuli esti hyppäämisen ja 

presidentti Urho Kekkonen joutui lähtemään stadionilta pettyneenä Islannin 

presidenttiparin kanssa. Kutsuvieraitten ainoa huvi oli kaupunginjohtajan ylipitkä puhe, 

josta ei tosin kuullut mitään kovaäänisten hajottua.7 

 

Lahden vanha puinen hyppyrimäki. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
 

Vuonna 1977 oli sitten vuorossa suurten purkuvuosien kuuluisin ruumis, 

Keski-Lahden vanha puukirkko. Se havahdutti viimein Lahden päättäjätkin miettimään, 

oliko vanhoilla rakennuksilla jotakin arvoa.8 

Uutta kirkkoa puuhattiin ja suunniteltiin kymmeniä vuosia, ja esillä oli 

pitkään kaksi vaihtoehtoa: uuden keskuskirkon rakentaminen Saimaankadun eteläpäähän 

Sairaalanmäelle tai vanhan kirkon purkaminen ja uuden rakentaminen sen paikalle. 

Seurakunnan vaaka kallistui purkamisen puolelle pääosin siksi, että vanhaa 

kirkkoa pidettiin liian ahtaana, arkkitehtonisesti ja rakennustaiteellisesti arvottomana ja 

sen korjaamista liian kalliina. Puukirkon katsottiin menettäneen korjauksissa alkuperäisen 
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asunsa, joten sen vähäinenkin arvo rakennuksena oli menetetty. Etelä-Suomen Sanomat 

kunnioitti kirkkovanhusta sanoilla ”kirkkorahjus” ja ”aikansa palvellut rohjo”; lehden 

päätoimittaja Tauno Lahtinen kuului uuden kirkon rakennuslautakuntaan.9 

Myöhemmin on sanottu ivallisesti, että Lahti piti puukirkkoa liian 

vähäpätöisenä suurelle kaupungille, mutta niin virallinen perustelu todella kuului vielä 

1950-luvulla. Suuri kaupunki tarvitsi suuren ja arvolleen sopivan kirkon.10 

Tampereen hiippakunnan piispa Erkki Kansanaho vaati 

piispantarkastuksen yhteydessä vuonna 1975, että ”seurakuntaan on saatava kunnollinen 

kirkko; jo nyt sen puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti seurakuntaelämää. Lahden on 

esimerkiksi pitänyt luopua valtakunnallisten juhlien järjestämisestä pelkästään kelvollisten 

kokoontumistilojen puutteen vuoksi.”11 

Vanhaan kirkkoon mahtui istumaan 770 ihmistä, uuteen vuonna 1978 

käyttöön otettuun Ristinkirkkoon 1150. Seurakunnan tilastojen mukaan suuremman 

keskuskirkon tarve oli todellinen silloin, kun ensimmäinen suunnittelukilpailu 

käynnistettiin vuonna 1950. Myöhemmin Lahden uudet seurakunnat ja niiden kirkot 

helpottivat tilapulaa ja seurakuntalaisten aktiivisuus tulla itse paikalle sanankuuloon 

laski.12 2010-luvulla saavutettiin jumalanpalveluksissa kävijämäärä, jolle olisi riittänyt yksi 

yhdeksäsosa Ristinkirkon täydestä kapasiteetista.13 

Lahtelaiset eivät luopuneet kirkostaan helposti, sillä Lahti-Seura teki 

30.6.1976 pitkän taistelun päätteeksi vielä viimeisen anomuksen lääninhallitukselle 

vuonna 1890 rakennetun puukirkon suojelemiseksi. Yksi peruste oli, että vanha kirkko oli 

osa arvokasta rakennusten kokonaisuutta, johon kuuluivat myös 1898 valmistunut Lahden 

kartano ja 1899 valmiiksi tullut Lahden yhteiskoulun rakennus. Ne olivat Lahden 

kauppala-ajan merkittävimmät julkiset rakennukset.14 Kirkko oli niistä ensimmäinen ja 

symboloi itsenäistymistä Hollolan emopitäjästä.  Sekään anomus ei auttanut, rakennuksen 

suojeluun oli herätty liian myöhään.15 

Puukirkon suojeleminen oli monelle sydämen asia, sillä Lahden kauppalan 

hurskaiden asukkaiden sanottiin rakentaneen sen talkootyönä. Purkamisen puolustajat 

väittivät puolestaan, että talkoot olivat pelkkä myytti ja kirkko rakennettiin kauppalan 
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viinanmyynnistä saamilla tuloilla. Jälkimmäiset olivat ilmeisesti lähempänä totuutta, 

vaikka talkootyötäkin tehtiin paljon.16 Ja mikä sopisi oikeastaan lahtelaiseen 

hengenelämään paremmin kuin vieno paloviinan tuoksu. 

 

Keski-Lahden vanha kirkko vuonna 1977. Kirkon suunnitteli arkkitehti Albert Mellin. Kuvaaja P.O. 
Welin. Kuvalähde: Museovirasto, historian kuvakokoelma.  
 

Tärkeintä oli kuitenkin se, että kirkkoon liittyi hyvin monilla elämän 

tärkeimpien tapahtumien muistoja. Molemmat sisareni on vihitty puukirkossa, ja se on 

taustana ainoassa valokuvassa, joka on säästynyt lakkiaispäivästäni vuonna 1976. 

Kansanedustajana vuosina 1970–75 toiminut Lahden kulttuurielämän tärkeä vaikuttaja, 

museo- ja taidelautakunnan puheenjohtaja Sirkka Lankinen lupasi puolustaa kirkkoa 

hakulla purkajia vastaan.17 Hän sanoi myös estävänsä purkamisen kiipeämällä puuhun, 

joka piti kaataa uudisrakennuksen tieltä. Työmatka Etelä-Amerikkaan esti kuitenkin 
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kansalaistottelemattomuuden. Muuten Lankinen lehmuksessa saattaisi nyt olla yhtä 

kuuluisa kuin Kekkonen palmussa. 

Vankkana vasemmistolaisena pidetty Lahden kaupunginmuseon johtaja 

Jouko Heinonen ja vielä vankempi oikeistolainen Sirkka Lankinen taistelivat rinnakkain 

puukirkkoa puolustaessaan. 

Tora purkamisesta kesti parikymmentä vuotta, ja viimeisessä vaiheessa 

puukirkon kannattajiin liittyivät monet – mutta vähemmistöön jääneet – seurakuntalaiset, 

kaupungin viranomaiset ja poliittiset päättäjät sekä Museovirasto. Ratkaisu jäi 

opetusministeriölle, joka myönsi luvan purkamiseen. 

Ilta-Sanomien Lahden aluetta pitkään seurannut toimittaja Vesa Näveri 

muistaa, että valtalehti Etelä-Suomen Sanomat oli vankasti purkamisen puolella. Asia oli 

ihmisille niin tärkeä, että osa erosi kirkosta purkupäätöksen jälkeen ja naapuritkin 

saattoivat riitautua kirkkokiistan takia.18  

Vuonna 1977 purettiin myös Sibeliuksenkadun ja Vuorikadun kulmassa 

sijainnut 1910 valmistunut ns. Veltheimin talo. Henrik Helinin suunnittelemaa 

jugendtaloa ei säästänyt hävitykseltä edes se, että kulmittain sen kanssa sijaitsi myös 

Helinin kynästä lähtenyt Lahden kansakoulu, joka oli valmistunut kahdeksan vuotta 

aikaisemmin.19 

1970-luvun lopussa purettiin Lahdessa myös viimeiset talot ainutlaatuisesta 

Tornatorin lankarullatehtaan työläisasuntojen yhdyskunnasta, joka rakennettiin pääosin jo 

1880- ja 1890-luvuilla. Alueesta kaavailtiin Riihimäen Rautatienpuiston kaltaista 

museoaluetta, joka kertoisi Lahden puuteollisuuden alkuvaiheista ja kehityksestä. 

Kymmenen rakennuksen ryhmällä oli arvoa myös siksi, että se kuului ensimmäisiin 

työnantajan työntekijöilleen rakentamiin asuinalueisiin Suomessa. Museota ei saatu, 

saatiin kerrostaloja.20  
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Jugend meni, brutalismi tuli 

 

Lahden kaupungin kiihkein rakennuskausi oli 1900-luvun alussa, jolloin ajan valtavirtaus 

arkkitehtuurissa oli jugend. Kaupungin tärkeimmät kadut, pääkatu Aleksanterinkatu, 

kauppakatu Rautatienkatu sekä julkisten rakennusten Harjukatu saivat silloin melko 

yhtenäisen jugendilmeen.21 Se ilme joutui 1960- ja 70-luvuilla Riitta Niskasen sanoin 

”suuren hävitysvimman kohteeksi”.22 

Niskasen mukaan Lahden jugendkauden rakennuksista purettiin tai 

muutettiin tunnistamattomiksi myös lähes kaikki ensimmäisen Lahdessa asuneen 

arkkitehdin ja ”hämmästyttävän määrän” julkisia ja yksityisiä rakennuksia suunnitelleen 

Uno Alancon työt.23 

Lahden rakentamista ja rakennuskantaa huolella dokumentoinut Unto 

Tupala sanoo, että Lahti oli 1910-luvulla todellinen jugendkaupunki, jonka yleisistä ja 

asuinrakennuksista yli 40 prosentilla oli jugendin tyylipiirteitä – jos ei kaupungin 

laitamalla olleita ns. työläistontteja oteta lukuun. 

Kaikkiaan jugendrakennuksia oli noin sata, ja vielä 1950- ja 60-lukujen 

vaihteessa ne olivat jäljellä lähes kaikki. Sitten alkoi tuho, jolta säästyi tunnistettavassa 

asussaan vain 14 rakennusta. Kymmenen muuta on pystyssä, mutta muotopuolina ja 

muunneltuina. Tupalan laskelma on vuodelta 1998, joten muutoksia on voinut tapahtua 

sen jälkeen.24 

Tupalan ja Pertti Hammarin mukaan 1950- ja 60-luvuilla purettiin 

ydinkeskustan pääosin hyväkuntoinen puutalokanta kahta poikkeusta lukuun ottamatta: 

Puu-Kotilaa ja Oskarin pihaa. Niistäkin toinen, vuonna 1903 rakennettu Puu-Kotila Wivi 

Lönnin suunnitteleman Kivi-Kotilan takapihalla, purettiin kaupunginmuseon 

vastustuksesta huolimatta vuonna 2008. 25 

Vanhaa hävitettiin luonnollisesti uuden tieltä. Vuonna 1972 aloitettu uuden 

hiihtostadionin rakentaminen jatkui. Normaalimäki ja katsomo saatiin valmiiksi vuonna 

1976 ja stadion vihittiin käyttöön seuraavana vuonna. Vuonna 1978 siellä pidettiin 

hiihdon MM-kilpailut.  
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Hiihtostadionin pääkatsomo voitti vuonna 1977 valtakunnallisen Vuoden 

betonirakenne -kilpailun. Muutama muukin Lahden rakennus on menestynyt samassa 

kisassa, ja Lahtea onkin pidetty suomalaisen betonibrutalismin yhtenä keskuksena.  

 
 
Lahden hiihtostadion. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
 

Tyylisuunnan nimi ei sinällään tarkoita mitään negatiivista, ja ehkä enemmän 

varsinaisia moitteita Lahti on saanut elementtirakentamisesta, joka otettiin käyttöön 

1960-luvulla. Timo Tuomi kirjoittaa, että 1960- ja 70-lukujen aikana 

”elementtirakentamisen käyttö muuttui sen ryöstöviljelyksi kvaliteetin kustannuksella”.  

Lahden keskustaan elementtitekniikka toi Eliel Saarisen ja Wivi Lönnin töiden rinnalle 

”anonyymiä arkkitehtuuria”.26  

Tupala ja Hammar moittivat erityisesti 60-luvun rakentamista, jossa 

betonipintaiset seinäelementit ja yhtäjaksoiset ikkunanauhat tekivät kaikista taloista 

saman näköisiä.27 

Riitta Niskanen muotoilee Lahden sodanjälkeistä rakennusperintöä 

käsittelevässä kirjassa tilanteen näin: 
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”Lahti kulki monin tavoin modernismin kärjessä. Se oli liikemiesten ja 

johtajien kaupunki, jossa komea rakentaminen ja näyttävyys olivat aina 

merkinneet paljon. Arkkitehteja oli perinteisesti vähän.” 28 

Lahden kauppatorista tehtiinkin aikanaan yksi maan suurimmista ja Kansallis-Osake-

Pankin torin laidalle vuonna 1913 valmistuneesta arkkitehti Vilho Penttilän 

renessanssipalatsia mukailevasta linnoituksesta yksi maan pöyhkeimmistä.29 Vauraus ja 

mahti eivät ainoastaan saaneet näkyä Lahdessa, vaan niiden täytyi näkyä. 

Vuonna 2012 arvioitiin, että 90 prosenttia Lahden rakennuskannasta oli 

valmistunut sotien jälkeen.30 Eräänlaista tasapuolisuutta osoittaa se, että Lahdesta on 

purettu yhtä lailla niin jugendtaloja, funkistaloja kuin 1920-luvun klassismia edustavia.31 

Koko 1970-luvun ajan lanattiin vanhaa rakennuskantaa muuallakin Suomessa 

varsin surutta ja vastalauseista piittaamatta. Ensimmäisiä rakennussuojelun voittoja olivat 

Helsingin Puu-Käpylästä ja Puu-Vallilasta 70-luvun aikana käydyt kamppailut.32 1980-

luvun alussa kansanliike onnistui estämään Tampereella ns. kauppahallin virastotalon 

purkamisen. Samoihin aikoihin alettiin käyttää käsitettä Turun tauti kuvaamaan vanhan 

kaupunkikuvan säälimätöntä hävittämistä ja siihen liittyvää korruptiota. Yleinen mielipide 

ja vähin erin myös median mielipide alkoi kääntyä säilyttämisen puolelle.  

Lahden puretuista arvorakennuksista on olemassa tietoa ja kuvia, mutta ne 

ovat hajallaan eri julkaisuissa ja odottavat kokoamista yhteen niille omistetussa kirjassa tai 

näyttelyssä. Nykyisistä kirjoista paras lähde lienee Unto Tupalan ja Pertti Hammarin 

vuonna 1997 ilmestynyt teos Niin oli ennen, entäs nyt – Kuvia Lahdesta.   

Lahdessa tarvittaisiin jotakin samanlaista kuin Tampereen museokeskus 

Vapriikin näyttely ja sen pohjalta kirjoitettu kirja Tampereen kadonneet kaunottaret.33 
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Kaupunkinäkymä. Etualalla Hakatorneiksi kutsutut, vuosina 1951–56 valmistuneet kerrostalot, 
joiden suunnittelijoina olivat arkkitehdit Mauri Karkulahti ja Eino Tuompo. Taaempana näkyvät 
Paasikiven-aukion liikenneympyrä, Aleksanterinkatu ja kauppatori.  

 

  



16 

 

Patsaat 

 

Kaupunkikuvan muutokseen liittyi myös kaksi 1970-luvulla pystytettyä symbolisesti ja 

poliittisesti tärkeätä patsasta. Sairaalanmäellä paljastettiin vuonna 1975 Pentti 

Papinahon veistos Hakkapeliittain kotiinpaluu. Sotaisaksi väitetystä patsaasta tuli 

oikeiston ja vasemmiston pysyvä riidanaihe. Se sijoitettiin nykyiselle paikalleen 

kauppatorin tuntumaan Aleksanterinkadun ja Mariankadun kulmaan vuonna 1991. 

Paikka voi näyttää vieraan silmiin satunnaiselta, mutta se sijaitsee Lahden vanhimman, 

vuonna 1878 valmistuneen asemakaavan ns. seremonia-akselilla, jonka toisessa päässä on 

nykyisin kaupungintalo, toisessa Ristinkirkko ja keskellä kauppatori.34 

  
 
Punavankimuistomerkki. Sen suunnittelija kuvanveistäjä Erkki Kannosto esittelee monumenttia 
vuonna 1978 presidentti Kekkoselle. Kuvaaja Kalevi Keski-Korhonen. Kuvalähde: Työväen Arkisto. 
 

Vuonna 1978 oli vasemmiston patsaan vuoro, kun Fellmanin puistossa 

paljastettiin valtakunnallinen Punavankimuistomerkki. Fellmanin kartanon pelloilla 

sijaitsi sisällissodan jälkeen toukokuussa 1918 vankileiri, johon oli suljettu 22 000 

antautunutta punaista. 
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Lahden museonjohtaja Jouko Heinonen kuvasi Helsingin Sanomien 

haastattelussa muistomerkin paljastamistilaisuutta suuren sovinnon juhlaksi. Se oli vasta 

toinen kerta Lahden historiassa, kun oikeisto ja vasemmisto pystyivät muistelemaan 

yhdessä kansalaissodan aikoja. Ensimmäinen kerta oli vuonna 1947, jolloin punaisten luut 

koottiin yhteishautaan Hennalaan ja kaupunki rakensi paikalle muistomerkin35. Muuten 

sotaa oli muistettu vain omien kesken. 

Paljastustilaisuudessa oli paikalla myös presidentti Kekkonen, joka vaati, että 

poliittinen vastakkainasettelu sisällissodan suhteen täytyi viimein lopettaa. Kekkonen 

vieraili Lahdessa ensimmäisen kerran presidenttinä jo Salpausselän kisoissa vuonna 1957. 

Kahta vuotta myöhemmin hän oli paikalla Mannerheimin ratsastajapatsaan 

paljastustilaisuudessa (Lahti oli ensimmäinen sellaisen tekijä, Helsinki vasta toinen) ja 

vuonna 1961 J.K. Paasikiven patsaan paljastusjuhlassa.  
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Politiikka 

 

 
 
Eliel Saarisen suunnittelema vuonna 1912 valmistunut kaupungintalo. Kuvaaja Teuvo Kanerva. 
Kuvalähde: Museovirasto, historian kuvakokoelma. 
 

Kesällä 1976 Suomea hallitsi Martti Miettusen ”hätätilahallitus”, jonka presidentti 

Kekkonen oli runtannut kokoon 60 000 hengen työttömyyden ravistellessa maata. 

Lääkkeenä työttömyyteen oli parhaiden taloustieteilijöiden silloin suosittelema ”työvoiman 

tarjonnan vähentäminen”, käytännössä ihmisten siirtäminen ennenaikaisesti eläkkeelle. 
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Hallitukset vaihtuivat siihen aikaan ripeästi. Miettusen johtama 

enemmistöhallitus antoi tilaa syyskuussa 1976 saman miehen johtamalle keskiryhmien 

vähemmistöhallitukselle, jonka puolestaan korvasi keväällä 1977 Kalevi Sorsan johtama 

enemmistöhallitus.  

1970-luvun ongelmiin kuului inflaatio, joka pyöri vuosikymmenen 

keskivaiheilla 10–14 prosentin tienoilla ja jota yritettiin suitsia hintasäännöstelyllä. 

Hallitus päätti 29.6.1976, että voikilon hinta on vastedes 17,70 markkaa. 

Lahden kaupunginvaltuustossa oli lokakuun 1976 kunnallisvaaleihin saakka 

vasemmistoenemmistö, kuten oli ollut vuodesta 1934 lähtien. Vaaleissa valta kääntyi 

niukasti ei-sosialisteille paikoin 30–29.  

Eduskunnassa istuivat silloin Lahdesta Matti Luttinen (sd), Salme 

Myyryläinen (sd), Ulla Puolanne (kok) ja Helge Talvitie (Skdl). Lahden 

kaupunginjohtajana oli vuosina 1967–79 Teemu Hiltunen, jonka sydäntä lähellä olivat 

erityisesti teatteri ja jääkiekko. Vuonna 1976 Hiltunen toimi valtiovarainministeriön 

valtiosihteerinä ja oli niin näkyvä sosialidemokraatti, että pääsi Helsingin Sanomien 

pilkattavaksi. Poliittisia juoruja tarjoilleella Kummitädin palstalla ehdotettiin hänelle 

palkkiovirkaa 15 000 markan kuukausipalkalla Lahden suurmäen toimitusjohtajana.36 

Kehujakin Hiltuselle karttui vuoteen 1989 saakka jatkuneen valtiosihteerin 

uran aikana; Helsingin Sanomat arvioi vuonna 1982, että kaikki, mitä Lahdessa oli saatu 

aikaan, kuten Helsingin yliopiston vuonna 1980 Lahteen perustama tutkimus- ja 

koulutuskeskus, oli Hiltusen kulissipelin ansiota.37 

Vuonna 1976 ei lahtelaisia ollut ministereinä, mutta vuotta aiemmin Erkki 

Huurtamo kuului Liinamaan lyhytikäiseen virkamieshallitukseen. Matti Luttinen ja Ulla 

Puolanne pitivät Lahden ministerikannassa lähes koko 1980-luvun. 
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Valtiosihteeri Teemu Hiltunen (vas.) ja Lahden sotilaspiirin päällikkö everstiluutnantti Leo 
Kotilainen Lahden urheilukeskuksen katsomossa noin 1980. Hennalan varuskunta näkyi Lahden 
julkisessa elämässä monin tavoin. Kuvalähde: Hämeen rykmentti /Albumit auki. 
 

Vuonna 1976 politiikka oli läsnä myös kouluissa vuonna 1973 ensimmäisen 

kerran valittujen kouluneuvostojen myötä. Kamppailu yleisdemokraattien ja porvareitten 

välillä kävi niin kuumana, että moni alkoi pitää demokratian harjoittelua kouluissa tienä 

diktatuuriin. 

Demokratia oli muutenkin ajan sana. Puhuttiin työpaikkademokratiasta ja 

yliopistoihin vaadittiin mies ja ääni -periaatteen mukaista vallanjakoa. Vuoden 1977 

alussa astui voimaan ohjesääntö vankeinhoitolaitoksen virastodemokratiasta. Vangit eivät 

siinä sentään päässeet pampuiksi, mutta henkilökunta sai vankilan johtokuntaan kolme 

edustajaa ja perustettiin henkilöstöneuvosto, jonka kokouksiin johdolla ei ollut asiaa.38 

Lähidemokratia ja työpaikkademokratia eivät olleet suomalainen erikoisuus, 

vaan samanlaisia järjestelmiä kehiteltiin monissa maissa, mm. Saksassa, Ruotsissa, 

Norjassa ja Belgiassa. Ajatuksena oli lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 

elämäänsä muutenkin kuin vaaleissa äänestämällä. 
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Jopa Lahden Reippaan jalkapalloilijat perustivat kesällä 1976 itsenäisen 

pelaajaneuvoston ja vaativat valmentaja Keijo Voutilaisen eroa diktaattorimaisten 

otteiden vuoksi.39 Voutilainen sanoi, että hän ei vastusta pelaajaneuvostoa sinänsä, vaan 

sitä, että neuvosto puuttui asioihin, jotka eivät sille kuulu, kuten valmennukseen ja 

taktiikkaan. Hänen mukaansa oli pelaajaneuvoston myyräntyön vika, että seura liukui 

hyvistä asemista mitalipelien ulkopuolelle. Lokakuun 1976 lopussa Reippaan hallitus 

erotti Voutilaisen, joten neuvoston valta ei ollut vähäinen.40 

Ajan pahimpia politiikan kiistanaiheita oli puoluetuki, jonka maksamisesta 

eduskunta päätti ”kansanrintamapuolueiden” (SDP, SKDL ja Keskustapuolue) äänin 

vuonna 1966. Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1976 korkein hallinto-oikeus 

kumosi Lahden kaupunginvaltuuston päätöksen maksaa pientä tukea valtuuston 

puolueryhmille. Asia uutisoitiin kunnallisen puoluetuen kieltona.41 

Myös rauha ja aseistariisunta olivat vuoden 1976 ydinsanoja, eivätkä ne olleet 

vasemmiston yksityisomaisuutta, sillä edellisenä vuonna oli pidetty Helsingissä Euroopan 

turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi ETYK, jonka tavoitteet ja vaatimukset liennytyksestä 

jakoi pitkälti myös porvarillinen Suomi. Vietnamin sota oli päättynyt vuonna 1975, ja 

Yhdysvaltain kansainvälinen maine oli alamaissa. Kekkosen ja YYA-politiikan maine oli 

puolestaan korkealla ja rauhanmarssien osallistujamäärät kasvoivat tasaisesti edettäessä 

1980-luvun alkua kohti. Kehitysmaiden hätään oli herätty jo 60-luvun lopulla. 

Vuosina 1972–1977 Suomeen saapui ensimmäisen kerran poliittisella 

päätöksellä pakolaisia, 182 sotilasvallankaappausta paennutta chileläistä. Yhteydet 

ulkomaille olivat vielä huonot, Lahdesta pystyi soittamaan ensimmäisen kerran suoraan 

ulkomaille syksyllä 1976 – elinkeinoelämän pitkän painostuksen tuloksena. Nuoret 

kansainvälistyivät omia aikojaan vuonna 1972 alkaneen Interrail-matkailun kautta.  

Lahden rautatieasemalta lähdimme mekin Pekan kanssa kahdesti kohti Eurooppaa… 

Vuoden 1976 Helsingin Sanomia lukeva huomaa, ettei Urho Kekkosen asema 

ollut 1970-luvun Suomessa niin pyhä kuin myöhemmin on alettu ajatella. Presidentin 

ulkopolitiikkaa ei arvosteltu, mutta hänen liian suureksi katsottu valtansa kotimaan 

politiikassa ja hallitusten muodostamisessa oli avoimen kritiikin kohde. Kekkosen 
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toimikautta oli jatkettu vuonna 1973 poikkeuslailla, mikä korosti tarvetta perustuslain 

muuttamiseen niin, että eduskunnan valta kasvaisi ja presidentin vähenisi.   

Toki Kekkosta fanitettiin, mutta ei juuri enempää kuin Sauli Niinistöä 

nykyisin. Kodin Kuvalehti julkaisi vuonna 1976 suuren kirjoituskilpailun Kirjoita 

Kekkoselle ja Iltalehti vuonna 2018 Niinistön 70-vuotispäivänä ”upean 24 sivun 

juhlaliitteen” ONNEA HERRA PRESIDENTTI! Liitteen mukana tuli seinälle kiinnitettävä 

fanijuliste. 

1960-luku katsotaan usein ihailevasti ajaksi, jolloin luotiin Suomeen tasa-

arvoinen ja kaikista huolehtiva pohjoismainen yhteiskuntamalli. Tosiasiassa kaunis 60-

luku vain keskusteli ja haaveili, mutta ruma 70-luku toteutti. Tasa-arvo eteni ja 

homoseksuaaliset teot lakkasivat olemasta rikoksia. Perustettiin seksuaalista 

tasavertaisuutta edistävä Seta ry ja Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta Tane. 

Vaikka sukupuolten tasa-arvo eteni, hyvin kaukana siitä oltiin niin 

kansainvälisesti kuin kansallisesti. Esitys naispappeudesta kaatui marraskuussa 1976 

pidetyssä kirkolliskokouksessa ja toteutui vasta 1988. 

Vuosi 1975 oli YK:n julistama Kansainvälinen naisten vuosi, jolloin 

kiinnitettiin erityistä huomiota kehitysmaiden naisten asemaan. YK:n apulaispääsihteeri 

Helvi Sipilä toi Suomeen sanomaa siitä, että maailman ravinto-, väestönkasvu- ja 

kehitysongelmiin ei ole ratkaisua ilman naisten aseman parantamista.  

Suomessa oli hyväksytty vuonna 1973 laki, joka velvoitti kunnat huolehtimaan 

lasten päivähoidosta, mutta sen toteuttaminen eteni hitaasti. Suuret puolueet olivat hyvin 

erimielisiä hoidon järjestämisestä; vasemmistopuolueet kannattivat julkista päivähoitoa, 

keskustapuolue kotihoitoa ja kokoomus verohelpotuksia kotiapulaisen palkkaamiseen.42 

1970-luvun alkupuolella noin 60 prosenttia naimisissa olevista naisista kävi työssä, joten 

päivähoidon tarve oli suuri.43 

Hoitopaikoista oli pulaa myös Lahdessa, ja Mannerheimin lastensuojeluliiton 

Lahden yhdistys järjesti vuonna 1976 ensimmäisen äidikekurssin, jossa koulutettiin 

antamaan tilapäistä lastenhoitoapua.44  
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Lahden kaupunginvaltuustossa oli vuoden 1976 kuntavaalien jälkeen naisia 

22 prosenttia ja vuoden 2021 vaalien jälkeen 42 prosenttia. Kumpanakin vuonna Lahden 

valtuusto on ollut eduskuntaa miehisempi; vuonna 1976 kansanedustajista 23 prosenttia 

oli naisia ja 2021 47 prosenttia. 

Vesa Näverin muistikuvien mukaan 1970- ja 80-luvuilla Lahtea kehitettiin 

Tampereen aseveliakselin tapaan kokoomuksen ja sosialidemokraattien yhteistyön – 

joskus sujuvamman ja joskus töyssyisemmän – voimin. Suurissa rakennushankkeissa 

liikkui luultavasti rahaa gryndereitten ja poliitikkojen väillä aivan Turun malliin eivätkä 

sinivalkoisen ja punaisen pääoman operaatiot kaupungin kanssa kestäneet aina 

päivänvaloa.  Isommilta skandaaleilta kuitenkin vältyttiin. 

Vuonna 1976 Lahdessa oli noin 95 000 asukasta. Sitä ei silloin tiedetty, mutta 

niille sijoille kaupungin kasvu sitten pysähtyikin 20 vuodeksi. Vuonna 2005 oli asukkaita 

98 000. 

Lahti katsoi yhdeksi kehityksensä esteeksi kuulumisen (vuoteen 1997 saakka) 

Hämeen läänin, jonka hallinnollinen keskus oli Hämeenlinna ja suurin kaupunki ja 

teollisuuskeskus Tampere. 1970-luvun lopulla yhdet haikailivat Etelä-Hämeen lääniä, 

johon kuuluisivat Heinolan seudun kunnat, Sysmä ja Hartola sekä Uudeltamaalta 

Orimattila ja Artjärvi.45 Toiset puuhasivat Päijät-Hämeen lääniä, mutta kukaan ei 

halunnut jäädä Hämeen lääniin. 

Lahti katsoi olevansa maantieteellinen väliinputoaja. Se oli liian kaukana 

Helsingistä hyötyäkseen pääkaupunkiseudun vauraudesta, mutta liian lähellä saadakseen 

kehitysaluetukia. Valtion toimintoja oli vuonna 1976 Lahdessa vähän, tärkeimpänä 

Hennalan varuskunta. Valtion tiet eivät menneet Lahden ohi, vaan läpi, mutta raha viihtyi 

ohitusteillä.  
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Viipuri ja sota 

 

Sotien jälkeen Lahti kasvoi kahdessa sykäyksessä. Kaupunkiin asettui paljon karjalaisia 

evakkoja erityisesti Viipurin seudulta, arviolta 9 000. Ennen sotia Lahdessa oli 25 000 

asukasta, vuonna 1955 jo 50 000.46 Evakkojen mukana tuli paljon yhdistyksiä, yrityksiä ja 

seuroja. Kemppi Oy:n vuonna 1949 Lahteen perustanut Martti Kemppi tuli Viipurista ja 

rakennustarvikkeita myynyt kauppaketju Starkki oli perustettu Viipurissa vuonna 1868 

Starckjohann & Co -nimellä. Luovutetusta Karjalasta tuli Lahteen myös Koiviston Auto. 

Vuonna 1940 Lahteen muuttanut Viipurilainen kotileipomo toimii yhä entisellä nimellään 

Vääksyssä.47 

Viipurin Reipas muutti nimensä Lahden Reippaaksi vasta vuonna 1962. 

Viipurin diakonissalaitoksesta tuli Lahden diakonissalaitos ja Viipurin musiikkiopistosta 

Lahden musiikkiopisto. Ja Terijoen yhteislyseosta Kannaksen yhteislyseo, jonka 

uudisrakennus valmistui Paavolan kaupunginosaan vuonna 1952. Nykyinen Salinkallion 

koulu on puolestaan kotoisin Laatokan rannalta Lahdenpohjasta.  

Viipurista oli kotoisin myös kuvanveistäjä Olavi Lanu (1925–2015), joka 

asettui asumaan Lahteen vuonna 1956. Lanu nousi kansainväliseen kuuluisuuteen vuonna 

1978 Venetsian biennaalissa teossarjalla Elämää suomalaismetsissä. 

Me vuoden 1976 ylioppilaat aloitimme oppikoulun vuonna 1968, jolloin toisen 

maailmansodan päättymisestä oli kulunut 23 vuotta. Se tarkoittaisi vuodesta 2022 laskien 

vuotta 1999. Sota oli lähellä; vielä vuonna 1978 lahtelaisten rintamamiesten kuntoutuksen 

yksi tärkeä ongelma oli, että työssä käyvinä ihmisinä heillä ei ollut mahdollisuutta lähteä 

kylpylähoitoon. Siksi Lahti pyrki antamaan kuntoutusta omalla terveysasemalla.48 

Omat vanhempamme olivat kokeneet sodan, oma isäni oli rintamamies ja 

äitini evakko Raja-Karjalan Pitkärannasta. Kannaksen yhteislyseon opettajissa oli ainakin 

yksi sotilaspastori, yksi lotta ja yksi ansioitunut rintamaupseeri.49  

Emme tiedostaneet karjalaisuuden ja sodan vaikutusta, vaikka ne olivat 

vahvasti läsnä Lahden elämässä ja omassamme. Tuskin edes muistimme, että Kannaksen 

koulun nimi viittasi Karjalankannakseen. 
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1970-luvusta sanotaan nyt, että silloin pilkattiin sotaveteraaneja ja ihailtiin 

Neuvostoliittoa. En usko, että teimme kumpaakaan. Kannaksen yhteislyseon 

kouluneuvostossa olivat vallassa porvarit ja sitoutumattomat, ja armeijaan meno oli pojille 

ainoa kuviteltavissa oleva vaihtoehto. Kotona ei sodasta puhuttu paljon, mutta syy ei 

luullakseni ollut poliittinen. Vanhemmilleni sota oli niin järkyttävä ja koko siihenastisen 

elämän ja maailmankuvan raiteiltaan suistanut kokemus, että he halusivat jättää sen 

taakseen. Lapsille haluttiin antaa mahdollisuus uuteen alkuun ilman sodan jokahetkistä 

läsnäoloa.  
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Lähiöt ja Paavola 

 

Toinen Lahden kasvusykäys oli 1960- ja 1970-lukujen ns. suuri maaltamuutto. Lahden ja 

Nastolan kasvava teollisuus imi työvoimaa Savon ja Karjalan maatalousvaltaisilta alueilta, 

joilla ei maatalouden rakennemuutoksen vuoksi riittänyt työtä. Vuosina 1960–75 Lahden 

väkiluku kasvoi 30 000 asukkaalla. Kasvun vauhti, 2 000 ihmistä vuodessa, oli huima ja 

edellytti nopeaa asuntojen ja palvelujen rakentamista. Silloin syntyivät esimerkiksi 

Keijupuisto ja Liipola, metsälähiö, joka kasvoi 1960-luvun lopun ja 1970-luvun aikana 

8 000 asukkaan alueeksi, eli nykyisen Hangon kokoiseksi pieneksi kaupungiksi.   

 

Keijupuiston kerrostaloalueen rakentamista vuonna 1973. Kuvaaja Matti Hirvonen. Kuvalähde: 
Hirvonen-Rajaharju-kotialbumi / Albumit auki.  
 

Liipola kehittyi paitsi rakennuskannan puolesta myös maineeltaan Lahden ja 

koko Suomen lähiöelämän symboliksi, johon liitettiin paljon pahoja puheita ja sutkauksia. 

Paikallisen legendan mukaan Hartwallin lähelle Liipolaa vuonna 2003 rakennetusta 

suurpanimosta oli suora putki lähiön ostarin kahteen kapakkaan. Liipolaa kutsuttiin myös 

Suomen Monacoksi, koska ”sielläkään ei kukaan tee työtä eikä maksa veroja”. 
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Liipolan lähiöelämää on myös tutkittu. Marjaana Seppäsen väitöskirja 

Liipolan onni: asuinalueen sosiaalinen erilaistuminen ja merkitys asukkaille julkaistiin 

vuonna 2001 ja ympäristöministeriön kustantama raportti Takaisin Liipolaan – Lähiö 

fyysisenä ja sosiaalisena asuinympäristönä kymmenen vuotta myöhemmin.50 

Kehitys oli mennyt vuosien myötä huonompaan suuntaan. Työttömyysaste oli 

yli 30 prosenttia ja alue jäi koko ajan jälkeen muusta Lahdesta niin tulojen, koulutuksen 

kuin turvallisuuden mittareilla. 

 

Ekaluokkalainen matkalla ensimmäisenä päivänä Liipolan kouluun vuonna 1977. Kuvaaja Raija 
Paavola. Kuvalähde: Albumit auki. 
 

Toinen voimakkaasti 1970-luvulla muuttunut alue oli keskustan tuntumassa 

sijaitseva Paavola. Se oli pääosin 1920- ja 30-luvuilla kaupungin vuokratonteille 

rakennettu puutaloalue, joka oli päässyt kurjistumaan pahasti. Alueella eli noin 3 000 

asukasta, joista suuri osa oli vanhoja ja vähävaraisia. Mukavuuksia oli vähän, sosiaalisia 

ongelmia paljon. 

Paavolan alueesta oli suunniteltu Lahden julkisten rakennusten aluetta, 

kulttuurin ja virastojen keskusta, jo 1950-luvulta alkaen. Työ eteni hitaasti ja talot 

rapistuivat, kun lyhyet vuokrasopimukset saivat talojen alkuperäiset rakentajat 
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muuttamaan muualle. Heidän tilalleen tuli kaupungin vuokralaisia, joilla ei ollut samaa 

intoa ja taitoa pitää rakennuskantaa kunnossa. Alueella oli myös puukerrostaloja vuokra-

asukkaita varten, ”kaupungin kasarmeja”.51 

Vuosina 1976–77 valmistui Paavolaan Lahden taideoppilaitoksen rakennus, 

terveysasema, kolme liikerakennusta, pysäköintitalo, kaksi virastoa ja alkoholistien 

ensisuoja. Ainakin viimeksi mainittu tuli tarpeeseen.  

 

 

Mutkakatu 11, taustalla Metsolankatu Paavolassa 1974. Kuvaaja Yrjö Puuperä. Kuvalähde: Lahden 
kaupunginmuseon kuva-arkisto.  
 

Kaupungin hyvä tavoite oli, että vanhoja asuinrakennuksia ei purettaisi ennen 

kuin asukkaille olisi osoittaa uusi kaupungin vuokra-asunto. Jotakin alueesta ja ajasta 

kertoo se, että taloissa huomattiin asuvan runsaasti alivuokralaisia, joiden lukumäärää tai 

henkilötietoja ei tiennyt kukaan. Löytyi suuri joukko ihmisiä, jotka olivat viralliselta 

yhteiskunnalta täysin kadoksissa.  

Vuonna 1976 suomalaista hyvinvointivaltiota rakennettiin nopeasti, mutta se 

oli kaukana valmiista eikä sen tavoitteista ollut poliittista yksimielisyyttä. Oma 
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ylioppilasluokkani ehti käymään peruskoulua vajaan vuoden. Osa Kannaksen opettajista 

koki kouluneuvostot, peruskoulun tulon ja siihen liittyneet kuumat poliittiset kiistat niin 

ikäväksi ilmapiiriksi, että katsoi parhaaksi käyttää hyväkseen siirtymäkauden 

mahdollisuutta ennenaikaiseen eläkkeeseen.52  

 

Uuden ja vanhan Paavolan kontrastia. Elementtitalot eivät aina hivelleet silmää, mutta niiden 
tarjoamat mukavuudet olivat ylivoimaisia. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
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Talous 

 

Lahden talouselämässä tapahtui paljon vuonna 1976. 

Lahden nuorkauppakamari järjesti syksyllä 1976 SEV-kaupan seminaarin, 

jossa pääpuhujana oli Ahti Karjalainen.53 Lahden teollisuus alkoi 1970-luvulla 

suuntautua idänkauppaan, mutta riippuvaisuus idän markkinoista ja sinne valmistettujen 

kulutustavaroiden heikko laatu osoittautui uhkapeliksi. Kun Neuvostoliitto heitti kapustan 

nurkkaan, Lahdessa tehdyt tavarat eivät kelvanneet minnekään muualle. 

Elokuussa 1976 Lahdessa järjestetty Finnovaatio 76 -tapahtuma oli tärkeä 

talouselämän kerman kokoontumispaikka. Tapahtumaa suojeli Urho Kekkonen ja sen 

pääpuhuja oli Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja Max Jakobson. Mukana 

oli isojen yritysten nimimiehiä myös maailmalta. Tapahtumasta raportoi sivukaupalla 

Helsingin Sanomiin lehden myöhempi pitkäaikainen päätoimittaja Janne Virkkunen.54 

Jakobsonin puhe oli kiinnostava nykyajasta katsottuna. Hän näet kaipasi 

Suomeen tulopoliittisia kokonaisratkaisuja ja niiden lisäksi myös vielä laajempaa 

yhteiskuntasopimusta. Työnantajia motivoi tupoihin korkea inflaatio. Palkkojen ja 

hintojen kilpajuoksua voitiin hillitä niin, että yhteiskunta tarjosi nimellisansioiden 

korottamisen tilalle muita etuja, kuten veronalennuksia tai pidempiä äitiyslomia.  

70-luku oli työpaikoilla levotonta aikaa, poliittinen vastakkaisuus jyrkkää ja 

lakkoja paljon. Valtion vahva rooli työmarkkinoilla toimi vastakkainasettelua tasoittavana 

voimana. Vuonna 1976 menetettiin lakoissa 1,3 miljoonaa työpäivää ja lakossa oli vuoden 

aikana noin puoli miljoonaa työntekijää.55 

Vielä 1990-luvulle tultaessa Lahden teollisuus oli työvoimavaltaista ja 

työntekijöiden koulutustaso tavallisesti alhainen. Siksi talouden laskukaudet näkyivät 

nopeasti korkeana työttömyytenä ja työntekijöiden mahdollisuudet sijoittua toisiin 

ammatteihin olivat heikot. Lahteen iskostui silloin pitkäaikaistyöttömyys, joka on 

tutkimusten mukaan Suomen korkeinta ja sitkeintä laatua ja muuttunut jo periytyväksi 

syrjäytymiseksi.56 
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Työnkuva Upon Lahden valimolta 1977. Kuvalähde: Työväen Arkisto. 
 

Ennen 1990-luvun lamaa piti kuitenkin elää läpi vielä meidän 

ylioppilasvuotemme lama vuosina 1975–77. Sen taustalla oli vuonna 1973 alkanut ns. 

öljykriisi, joka syntyi arabimaiden yrityksestä painostaa öljyn tuotannon alentamisella 

länsimaat lopettamaan Israelin tukeminen. Kuten Euroopassa nyt, myös silloin energia 

heilutti talouksia ja hallituksia. 

Öljykriisi näkyi aluksi Suomessa vain pikkuharmeina: moottoriteiden valot 

sammutettiin, asuntojen lämpötila laskettiin 20 asteeseen, teille säädettiin yleinen 80 

kilometrin nopeusrajoitus ja harkittiin televisio-ohjelmien lopettamista maanantaisin. 

Vuonna 1976 TV 2 lähetti maanantaisin ruotsinkielistä ohjelmaa ja TV 1 parhaaseen 

katseluaikaan jugoslavialaista televisiosarjaa Maalla ja kaupungissa ”miehestä, joka etsii 

paikkaansa elämässä”, joten ehkä menetys olisi kestetty. 

Vaikeampaa oli se, että polttoaineita alettiin säännöstellä ja niitä joutui 

jonottamaan. 

Vähitellen öljykriisin seuraukset alkoivat näkyä Lahden teollisuudessa. Hyvä 

esimerkki oli 600 ihmistä työllistänyt Lahden Lasitehdas, jonka Pohjoismaihin 
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rantautunut lasialan monikansallinen jätti Pilkington painosti lasin valmistamisesta oman 

lasinsa jalostajaksi vuonna 1976. Ajalle tyypillistä oli, että neuvotteluja muutoksesta ei 

käyty vain yritysten ja pankkien kesken, vaan myös valtion.57  

Siihen aikaan markkinatalous oli monin osin valtion ohjaamaa, pääomien liike 

rajojen yli vähäistä ja globalisaatio vielä vähän käytetty sivistyssana.  

Työttömyys koettiin 70-luvulla ongelmaksi, vaikka se ei nykysilmin sitä ollut. 

Vuonna 1976 oli Lahdessa vain 1 300 työtöntä, mutta lukua pidettiin tavattoman 

suurena.58 1970-luvun alkupuolella koko Suomen työttömyysaste oli alle kahden 

prosentin. Nykysilmissä voi olla taittovikaa, sillä toukokuussa 2022 Lahdessa oli 7 400 

työtöntä ja lukua pidettiin pienenä.    

1970-luvun alhaisia työttömyyslukuja selittää osittain se, että moni jätti 

ilmoittautumatta työttömäksi. Rahallisia työttömyyskorvauksia alettiin maksaa vasta 

1970-luvun alussa, ne olivat pieniä ja ns. lapiolinja, eli työttömien työllistäminen julkisen 

vallan maanrakennustöissä, oli vielä muistissa.  

Osasyy alhaiseen työttömyyteen oli myös Ruotsiin muuttoa seurannut 

teollisuuden työvoimapula. Suomesta lähti runsaan kymmenen vuoden aikana lähes 

300 000 usein parhaassa työiässä ollutta ihmistä länsinaapuriin. Kun Pilkingtonin 

edustajat tulivat Lahteen vuoden 1976 lopulla houkuttelemaan Lahden Lasitehtaan 

työntekijöitä muuttamaan yrityksen Ruotsin tehtaalle, heidät lähes lynkattiin. Pilkington 

kielsi myöhemmin, että kyse olisi ollut muusta kuin muutaman huoltomiehen 

lainaamisesta Ruotsiin pariksi kuukaudeksi.59 

 

Puuseppien kaupungin Asko ja Isku olivat tunnetuimpia lahtelaisia brändejä 1970-luvulla. 
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Vuonna 1976 Asko ja Upo yhdistyvät Asko-Upo Oy:ksi, jolla oli silloin 7 000 

työntekijää. Muutos oli enemmän hallinnollinen, sillä kumpikin yhtiö oli Aukusti Asko-

Avoniuksen perustama ja samassa omistuksessa, mutta fuusio kertoi tarpeesta 

rationalisoida ja tehostaa toimintaa laman vuosina.  Asko-yhtymä teki nimittäin vuonna 

1976 ensimmäisen tappiollisen tilinpäätöksensä kymmeneen vuoteen ja Upon 

kylmälaitetehdas siirtyi heinäkuussa 1977 nelipäiväiseen työviikkoon. Myynti takkusi niin 

kotimaassa kuin ulkomailla.60  

 

Askon ja Upon aluetta vuonna 1973. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
  

Lahden taloutta yritettiin lykkiä eteenpäin imagokampanjoitten avulla. Niistä 

tunnetuin ja pilkatuin Lahti The Business City osui huono-onnisesti juuri 1990-luvun 

laman alle. Kun työvoimasta yli neljännes alkoi olla työttömänä, iskulause muuttui 

ironiseksi. 
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Kalja 

 

Mallasjuomakin joutui vaikeuksiin vuonna 1976, mutta hieman eri syystä. Panimon johto 

ei ollut 1970-luvun alkupuolella keksinyt voitoille muuta tekemistä kuin rönsyilyn aivan 

eri alojen liiketoimintaan. Yhtiö rakensi vuonna 1974 Ilomantsiin ILOMA-hallin, jossa oli 

sienikeittämö ja luonnontuotteiden kuivaamorakennus. Hallin tarkoituksena oli 

”sopimusviljely- ja luonnontuotteiden varastoinnin ja puolijalostustoiminnan 

harjoittaminen”. Tampereen Epilästä yhtiö osti Uusi Kivipaino Oy:n. Mallasjuoma joutui 

myöntämään melko nopeasti, ettei panimoalan osaaminen auttanut painoalalla. Kivipaino 

myytiin eteenpäin melkoisin tappioin.  

Vielä 1970-luvun jälkipuoliskolla Mallasjuoma oli Suomen suurin panimo, 

mutta 1980-luvulle tultaessa Hartwall ja Sinebrychoff olivat jo ajaneet ohi. Yhtiön 

painoarvoa Lahdessa kuvaa, että kaupunki myi sille vuonna 1969 Keski-Lahden 

kansakoulun tontin ja rakennuksen, joka oli valmistunut vain kymmenen vuotta 

aikaisemmin. Mallasjuoma halusi laajentaa tuotantoaan keskioluen vapauduttua ja tarvitsi 

lisää tilaa, joten koululapset saivat saapastella Lahden muihin kouluihin. 

Mallasjuomalla oli muitakin huolenaiheita. Eduskunta sääti vuonna 1976 lain, 

joka kielsi alkoholin mainonnan kokonaan 1.3.1977 alkaen. Samaan aikaan kiellettiin 

myös tupakan mainonta, eikä Suomi ollut päätöksessään yksin. Kielto oli jo voimassa 

Norjassa ja tuli pian käyttöön myös Ruotsissa. Islannissa ei edes saanut olutta, saati sitten 

mainostaa sitä.  

Ensimmäisen veroluokan olutta, ykkösolutta tai pilsneriä, kuten silloin 

sanottiin, ei katsottu Suomessa alkoholijuomaksi, joten sitä sai mainostaa.  
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Mallasjuoman tehdas keskellä Lahtea. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
 

Mallasjuomakin joutui lanseeraamaan markkinoille vuonna 1977 Lahden 

Sinisestä miedon version, sillä muutoin tämä muodikas ja suosittu ”asiantuntijaolut” olisi 

jäänyt vaille mainonnan tukea. 

Alkoholin mainontakielto päättyi vasta Suomen EU-jäsenyyden myötä. 

Vuonna 1976 Ranskassa kulutettiin alkoholia kolme kertaa niin paljon kuin Suomessa. 

Vuonna 2010 Suomi oli jo noussut rinnalle ja mennyt ohi. Lahden kulutuslukemista 

vuodelta 1976 ei ole tietoa, mutta joitakin todisteita on siitä, ettei kaupungissa 

ranskalaisille kalvettu. 

Elokuussa 1976 olut toi nimittäin Lahdelle mainetta erikoisella ja 

muistorikkaalla tavalla. Mallasjuoma yritti haudata hollolalaiselle kaatopaikalle 42 000 

ruosteeseen mennyttä tölkkiä Finlandia Blue -olutta (Lahden Sinisen vientiin tarkoitettu 

versio). Ensin yritettiin ajaa tölkkien yli telaketjuajoneuvoilla, sitten räjäyttää ne 

kantopommeilla ja lopuksi haudata maahan. Mikään ei auttanut, sillä oluenhimoiset 

lahtelaiset (ehkä joku Hollolan mieskin oli joukossa) etsivät rusentumattomat tai pitkin 
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pusikoita lentäneet tölkit ja kaivoivat maasta sinne haudatut bisset. Yksi miesjoukko yritti 

ajaa paikalle omalla kaivinkoneella, mutta sen poliisi esti. 

Lopulta Mallasjuoma ajatti alueen päälle puolen metrin kerroksen 

käymälälietettä ja sianlantaa. Se ei lahtelaisia mainareita häirinnyt, kaivaminen jatkui yötä 

päivää: ”Saunaan tässä muutenkin mennään”, sanottiin hajua ihmetelleelle toimittajalle. 

 

 

Ilta-Sanomat 20.8.1976. Teksti: Paula Javanainen. Kuvat: Esko Keski-Oja. 
 

Siihen aikaan kaatopaikat olivat avoimia alueita, jonne pääsi kuka halusi. 

Moni lahtelainen halusi. 

Kuten kaikista kunnon legendoista, myös kaljankaivuusta on erilaisia 

versioita, ja jutut ovat todennäköisesti mehevöityneet vuosien karttuessa. Ehkä sitä 

käymälälietettä ei ollutkaan kuin muutama sentti ja sianlanta saattaa olla vain hajuefektiä 

tehostamaan tarkoitettu myöhemmin keksitty lisäys. 
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Visioita 

 

Pitkän laman keskelläkin Lahti oli toivorikas visioissaan. Ahtialaan alettiin suunnitella 

1970-luvun alussa kaupungin toista keskustaa. Vuonna 1976 Lahti osti maata alueelta ja 

kaavaili sinne ”taajamayksikköä”, jossa asuisi vuosisadan vaihteen tienoilla 50 000–60 000 

ihmistä ja yliopistoa, johon tulisi 5 000 opiskelijaa.61 Ihan siihen ei päästy, mutta nyt 2022 

ollaan jo kuudessa tuhannessa asukkaassa.  

Ahtiala-visio perustui asemakaavapäällikkö Olavi Laisaaren ajatukseen 

Lahden seudun kehittämisestä niin, että keskusta omistetaan kaupoille ja toimistoille ja 

asuminen siirretään ”tytärkaupunkeihin” keskustan ulkopuolelle. Ahtiala olisi niistä 

tärkein idässä, Salpakangas lännessä. Tavoitetta epäiltiin jo tuoreeltaan ja siitä kiisteltiin 

ennen 17.–18.10.1976 pidettyjä kunnallisvaaleja. 

Kun Nastola julkaisi yleiskaavan vuonna 1976, siinä ennustettiin Lahden 

vetovoima niin suureksi, ettei 2000-luvun alkuun mennessä Hollolaan ja Nastolaan jäisi 

kuin 1–2 kauppaa kumpaankin kylään.62 Mutta huolia oli myös Lahdessa: pelkona oli 

”kansainvälinen city-ilmiö”, jossa ostovoimaiset ihmiset muuttavat satelliittikaupunkeihin 

ja keskustaan jää vain köyhä väki.63 

Edessä oli kaksi suurta tapahtumaa, joiden uskottiin nostavan Lahden 

maailman ja Suomen huulille myönteisesti: vuoden 1978 hiihdon MM-kisat ja samana 

vuonna pidetyt Riihelän asuntomessut. Kumpaankin tapahtumaan valmistauduttiin 

vuonna 1976 jo kiireellä. Hennalassa heinäkuussa 1976 järjestetyssä maatalous- ja 

teollisuusnäyttelyssä – joka oli iso tilaisuus sekin – valittiin MM-kisojen tunnussukka. Se 

oli kotoisin Sysmästä.64  

Vuonna 1977 järjestettiin Lahden messut, mutta monet katsoivat niiden 

kuuluvan yleismessuina historiaan; muualla oli pääosin jo siirrytty erikoistumiseen.  
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Asuntomessut Lahden Riihelässä 1978, esillä kylpyhuonekalusteita. Kuvaaja Johannes von 
Martens. Kuvalähde: Helsingin kaupunginmuseo. 
 

Optimismin hetkellä Lahteen suunniteltiin kahta suurta uutta hotellia, mutta 

molemmat hankkeet peruttiin. Eteenpäin menemisestä kertoi kuitenkin se, että Lahden 

(myöhemmin Päijät-Hämeen) keskussairaala valmistui vuoden 1976 helmikuussa ja 

otettiin käyttöön pian sen jälkeen. Se oli iso asia sekä lahtelaisten terveyden että 

työpaikkojen kannalta, mutta ei ongelmaton. Sairaaloiden yhteistyö ei sujunut ja 

esimerkiksi synnytykset siirrettiin keskussairaalaan kaupunginsairaalan tiloista, jotka oli 

avattu vain muutamia vuosia aikaisemmin. Lahtelaisia sapetti, että synnytyssaleista tehtiin 

toimistotiloja ja kalliit uudet kalusteet jäivät vaille käyttöä. Pelkona oli, että 

kaupunginsairaala näivettyisi kokonaan.65  
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Kauppa 

 

Eteenpäin katsomisesta todistaa myös se, että Kääpä Ky avasi syyskuussa 1976 uuden 

Aleksanterin tavaratalon aivan keskustaan nykyisen kauppakeskus Trion läntiseen osaan.  

Vieressä Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun kulmassa sijaitsi jo 

vanhastaan Lahden Osuuskaupan Centrum-tavaratalo. Kääpien kauppiassuku oli sekin 

kotoisin Viipurista ja omisti parhaimmillaan Lahdessa kymmeniä erilaisia myymälöitä ja 

ravintoloita, myös Paavolassa vuonna 1971 avatun Suomen ensimmäisen Citymarketin. 

Toimintaa oli muuallakin Suomessa, muun muassa K-market Nuijamaalla. Tavaratalo 

Aleksanterista tuli 90-luvun lamavuosina rasite yritykselle, joka vähin erin pieneni ja 

vetäytyi kokonaan pois Lahdesta vuonna 2008.66 

 
 
Vuonna 1971 avattu Suomen ensimmäinen Citymarket Paavolassa. Kuvalähde: Lahden 
kaupunkiympäristön palvelualue. 
 

Samana vuonna Paavolan Citymarketin kanssa avasi ovensa Vesijärvenkadulla 

toinen keskustan automarket Heps, joka muuttui jo kahden vuoden kuluttua Anttilaksi. 

Erikoistavaran kauppa siirtyi keskustan kivijalkamyymälöistä ensin tavarataloihin ja 
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keskusta-alueen marketteihin. Sitten automarketteja alkoi putkahdella etenkin eteläiseen 

Lahteen ja keskusta oli vaarassa autioitua pienten kauppojen kuollessa. Myös 

elintarvikkeiden myynti siirtyi kortteleiden lähikaupoista ja torilta suurmyymälöihin, jotka 

toimivat tuolloin vielä uudella itsepalvelun periaatteella. 

Citymarketin ”ikoninen” oranssi muovikassi on 70-luvun Suomen tunnus. 

Vuosikymmen tulisi kuvattua täydellisesti, jos pussille löytäisi kaveriksi ruskean 

kirjahyllyn, jossa on 11 osaa Facta-tietosanakirjaa, kaksi Kalle Päätalon romaania 

(Nuoruuden savotat ja Loimujen aikaan), baarikaappi sekä valoramppi.67 

 

Kaupankäyntiä Lahden torilla. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
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Liikenne 

 

Kaupunkia oli kehitetty Olavi Laisaaren johdolla amerikkalaistyyliseksi yksityisautojen 

kaupungiksi, jossa autolla piti päästä joka paikkaan ja jossa joukkoliikennettä pidettiin 

kehitys- ja kaalimaiden juttuna. 

 

Rautatienkatua. Kuvalähde: Lahden ympäristön palvelualue. 
 

Lahden ensimmäinen pysäköintitalo avattiin jo vuonna 1968, ja samalla 

vuosikymmenillä suunniteltiin Hämeen valtatien, Karjalankadun ja Vesijärvenkadun 

leventämistä kuusikaistaisiksi. Laisaaren visioissa oli pikateitä, ratapihoja, sataman 

laajennus ja Lahden tulevan pääliikennemuodon, lentämisen, käyttöön rakennettavat neljä 

lentokenttää.68 

Lahden johto teki vuonna 1976 kuitenkin jotakin hyvin yllättävää. 

Aleksanterinkatua ei esitetty muutettavaksi moottoritieksi, vaan rauhalliseksi alueeksi, 
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jonka nopeusrajoitus olisi 30 km/t ja jonka kanssa risteävät Mariankatu ja Rautatienkatu 

suljettaisiin läpiajolta. Lahden poliisimestari kuitenkin kielsi hankkeen ja sanoi, ettei 50 

kilometrin nopeusrajoituksen alentamiselle ole mitään tarvetta eikä poikkiliikennettä saa 

estää. Liikenteen pitää kulkea! 

Pyöräteiden rakentaminen alkoi Suomessa vasta 1970-luvun alkupuolella, 

eikä Lahti ollut ensimmäisten joukossa. Tehdaskaupungissa oli työmatkapyöräilyn perinne 

jo sotia edeltävältä ajalta, mutta henkilöautojen yleistyminen tappoi sen lähes täysin.  Itse 

asiassa henkilöautot sysäsivät 1980-luvun alussa kaikki muut kulkumuodot Lahdessa 

nopeaan alamäkeen, myös kävelyn ja joukkoliikenteen. Pyöräilyn suosio alkoi kasvaa vasta 

1990-luvun puolivälin jälkeen, linja-autoliikenteen ei silloinkaan.69  

Vuonna 1976 bussiliikenne nousi esiin kaupunginvaltuustossa, kun kaupunki 

yritti ohjata Lahdessa toimineita kuutta liikennöitsijää kohti yhteistyötä ja parempaa 

palvelua. Ehdotuksessa vaadittiin yhtenäislippujärjestelmää, yhteisen aikataulukirjan 

laatimista, pysyviä numeroita reiteille sekä kuukausi- ja vuosikortteja kantamatkustajille. 

Ehdotus hylättiin kokoomuksen määrävähemmistön turvin puuttumisena yrittämisen 

vapauteen.70 

Meno oli silloin hurttia Suomen maanteillä. Liikenteessä kuoli kuukaudessa 

80 ihmistä, kun luku on nyt alle 20. Turvavyöpakko tuli voimaan vuonna 1975, mutta se ei 

koskenut takamatkustajia eikä alle 15-vuotiaita ja käyttämättä jättämisestä selvisi ilman 

rangaistusta. Turvavyöt kuitenkin tehosivat näilläkin lievennyksillä, sillä kuolemaan 

johtaneet onnettomuudet lähtivät nopeaan laskuun.71 

Lahden onnettomuustilastoja 1970-luvulta en löytänyt, mutta olettaa voi, että 

kaupunki kantoi liikennekuolemissa kortensa kekoon. Eräs Vääksyssä asunut journalisti 

määritteli 70-luvun lopussa kotipaikkansa sijainnin sanomalla, että se on 25 kilometriä 

nelostien verijäljistä pohjoiseen. Hän saattoi tosin viitata myös muihin kuin kolarien 

aiheuttamiin veritahroihin. 

Lahden liikennettä tuskin teki turvallisemmaksi se, että valtatiet 4, 5 ja 12 

kulkivat vuosikymmeniä sen keskustan kautta. Ohikulkutie saatiin vasta vuonna 1983, 

mikä helpotti sekä lahtelaisia että kaupungin ohi ajamisesta nauttivia. 1970-luvulla olivat 
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Lahdessa tuttuja viikonloppujen pahat ruuhkat erityisesti Paasikivenaukion 

liikenneympyrässä. 

Lahtelaisten tapaa käyttäytyä liikenteessä on aina pidetty omaehtoisena ja 

kuvia – kuten tieliikennelakia – kumartelemattomana. Tekniikan Maailman hiljattaisessa 

tutkimuksessa yhdeksän lahtelaista autoilijaa kymmenestä rikkoi suojatiesääntöjä 

törkeästi.72 Vuonna 1976 Lahden nuoriso harrasti pikkupaikkakuntien tapaan autolla 

ajelua paikasta toiseen ja takaisin sekä korttelia ympäri. Paljon muutakaan tekemistä ei 

ollut. Moottoriurheilun rakkainta lajimuotoa, pillurallia, harrastettiin aivan ydinkeskustan 

kaduilla mitä kurjimpien kotteroiden voimin. Jenkkikaaroihin ei silloin vielä ollut varaa. 

 

Paasikivenaukion liikenneympyrä vuosina 1978–1980. Kuvaaja Teuvo Kanerva. Kuvalähde: 
Museovirasto, historian kuvakokoelma.  
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Lahden ajoneuvokannasta vuonna 1976 ei ole tietoa, mutta maku on 

varmaankin ollut sama kuin muualla Suomessa. Heinäkuussa 1976 rekisteröinneissä oli 

ykkösenä Datsun 100 A (663 autoa), kakkosena Saab 96-V4 (502) ja kolmosena Lada 1200 

(497). 

Liikenteeseen laskettakoon myös Lahden ja Jyväskylän väliä kesäisin 

liikennöinyt kantosiipialus Tehi, vaikka se vietti usein enemmän aikaa telakalla kuin 

vesillä. Elokuussa 1976 Lahti ja Jyväskylä päättivät jälleen kerran, että ne kieltäytyvät 

antamasta enää lisää rahaa tappiolliselle yhtiölle. Kankkulan Tehiin oli kaadettu jo 1,7 

miljoona markkaa.73 Ja jälleen kerran valtio taivutteli kaupungit maksamaan, 

mahdollisesti siitä syystä, että Neuvostoliitossa valmistetulla Tehillä oli symboliarvoa 

maiden välisten suhteiden ja neuvostoteknologian maineen kannalta. (Aluksen 

neuvostomoottori oli tosin vaihdettu nopeasti läntiseen kaikessa hiljaisuudessa.) Tehi 

polskutteli vuoteen 1983 saakka ja myytiin sitten eteenpäin.74 

Kesä 1976 oli Tehin huippuaikaa, se kulki päivittäin kahdesti Jyväskylään ja 

takaisin. Matkustajat pitivät vauhdista, mutta valittivat infernaalista melua ja kauheaa 

tärinää. Alusluokan neuvostoliittolainen nimi kuvasi mökää hyvin: Raketa. Näitä 

kantosiipialuksia valmistettiin silloisessa Gorkin kaupungissa lähes 400, viimeinen niistä 

sattumalta juuri vuonna 1976. 

 

Kantosiipialus Tehi. Kuvaaja Tauno Lautamatti. 
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Ympäristö 

 

Ympäristöasioissa Lahti ei vuonna 1976 ollut yhtä edistyksellinen kuin 2021, jolloin se 

valittiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Pahinta oli, että ennen Kariniemen 

puhdistamon valmistumista kaupunki laski jätevetensä suoraan Vesijärveen, joka oli 

pelkkä haiseva jäteallas. Järven tila alkoi kohentua vasta 20 vuotta myöhemmin. 75 

Puhdistamon myötä jätevesien suunnaksi muuttui Porvoonjoki, mutta alku ei 

sujunut hyvin. Kesäkuussa 1976 Lahti haki lupaa laskea määräysten vastaisesti jätevetensä 

(tosin puhdistetut) laimentamattomina Porvoonjokeen. Syy tähän oli kiinnostava: 

Vesijärvestä oli loppunut vesi. Järveä ei kuitenkaan nimetty uudestaan.76 

Elokuussa huomattiin, että Porvoonjokeen oli lorahtanut Kariniemen 

puhdistamosta tuhti jätelautta, joka tappoi kaloja ja esti uimisen ja veden käyttämisen 

lehmien juomavetenä merelle saakka. Lahtelaisia kirottiin koko Porvoonjoen pituudelta. 

1970-luvun puoliväli oli ympäristöasioissa vielä hiljaista aikaa. 

Luonnonsuojelua ja ympäristötietoisuutta toki oli, mutta poliittinen ympäristöaktivismi 

tuli Suomeen vasta vuonna 1979 Koijärvi-liikkeen myötä. Koijärvellä syntyi myös verkosto, 

joka muodosti myöhemmin vihreän liikkeen ja puolueen.  

Vuonna 1976 Lahden kaupunki ei vielä lajitellut omia jätteitään millään 

tavalla, edes jätepaperia ei otettu talteen, vaikka sen keräämiseen oli olemassa toimiva 

järjestelmä. Lasin ja metallin erottelu jätteen seasta saatiin aikaiseksi vasta 

vuosikymmenen lopulla.77 

Lokakuussa 1976 Lahti pääsi Helsingin Sanomien pääuutissivulle 

Mustankallionmäen (tai Kiveriön) tunnelin melu- ja häkähaittojen ansiosta. Tuo 

Kannaksen yhteislyseon vieressä sijaitseva ja monien oppilaiden käyttämä 400 metrin 

tunneli aiheutti vakavan terveysriskin jalankulkijoille.78 Autot olivat silloin 

hengenvaarallisia saastuttajia, sillä lyijytön bensiini ja katalysaattorit alkoivat yleistyä 

vasta 1980-luvun lopulla. 
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Kertonee jotakin 70-luvun Lahdesta, että vuonna 1965 valmistunut tunneli oli 

vielä silloin yksi kaupungin matkailunähtävyyksistä, jossa poikkeamista suositeltiin 

Mustankallion vesitornilla vierailun jälkeen. Se oli nimittäin 30 vuoden ajan Suomen pisin 

liikennetunneli.79 

Kannaksen koulua käynyt Helsingin Sanomien toimittaja Ilkka Malmberg 

muisteli artikkelissaan Läpi tunnelin koulumatkaansa perilahtelaisesti: 

”Aika harva lapsi kulkee koulumatkaansa 400 metriä pitkässä tunnelissa. 

Miten tylsä se olikaan: muhkuraiset harmaat seinät ja katon valojono, autojen 

nouseva ja laskeva pauhu. Maassa oli suuret betonilaatat, kaksi rinnan. 

Sementtipöly kutitti nenässä ja seinät raapivat, jos niitä sattui hipaisemaan. 

Usein tunneli tuntui loputtomalta.”80 
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Kulttuuri 

 

Ensimmäinen Lahden kansainvälinen urkuviikko järjestettiin vuonna 1973, ja vuonna 

1976 se oli noussut jo valtakunnallisesti näkyvään asemaan. Helsingin Sanomain kriitikko, 

musiikkitieteilijä Olavi Kauko, seurasi urkuviikkoa ja kirjoitti siitä päivittäin. 

Huomio oli välillä hyvin käytännöllisissä kirkkomusiikin kysymyksissä, kuten 

siinä, että urkurit olivat seurakuntien monitoimihenkilöitä, jotka eivät saaneet keskittyä 

taiteelliseen työskentelyyn, jos hautausmaa kaipasi ruohonleikkaajaa.  

Julistetaiteen katselmus ja kilpailu Lahden julistebiennaali (nykyisin 

triennaali) aloitti toimintansa vuonna 1975, ja samana vuonna perustettiin myös Lahden 

julistemuseo.  

 

Todennäköisesti Lahden julistenäyttelyyn liittyvä juliste, tekijä ja aika eivät tiedossa. Kuvalähde: 
Aalto-yliopiston arkisto. 
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Lahden kehityksessä kuvataiteiden kaupungiksi oli tärkeää nimekkäiden 

taiteilijoiden, kuten Olavi Lanun, Reino Hietasen ja Matti Koskelan, pitkäaikainen 

toiminta opettajina ja kannustajina. Lahden taideoppilaitos, myöhemmin Lahden 

taideinstituutti ja Muotoiluinstituutti, perustettiin vuonna 1971. Taideoppilaitoksen 

rakennus valmistui Paavolaan juuri 1976. 

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous Mukkulassa oli 1970-luvulla jo 

vakiintunut instituutio, sillä se aloitti toimintansa vuonna 1963. Joka toinen vuosi pidetyn 

kokouksen teemana oli vuonna 1975 Kirjallisuus ja kansallinen identiteetti. Vuonna 1976 

tunnetuin lahtelaislähtöinen kirjailija saattoi olla Kerttu-Kaarina Suosalmi, jolta 

ilmestyi vuoden aikana kaksi teosta, Tummelin kevät ja Jeesuksen pieni soturi. 

Lokakuussa 1976 myydyimpiä kaunokirjoja koko maassa olivat 

stressitohtorina tunnetun Pertti Pakarisen Me mököttäjät (ei ole jäänyt 

kirjallisuudenhistoriaan), Kaari Utrion Pirkkalan pyhät pihlajat ja Paavo Rintalan 

Nahkapeitturien linjalla. Käännetyn kaunokirjallisuuden myydyimpien listaa johti 

Alistair MacLeanin Kaappaus San Franciscossa ja muun kirjallisuuden Urho Kekkosen 

Kirjeitä myllystäni 2.  Kekkosen kannoilla toiseksi myydyimpänä oli kuitenkin kirja, jota 

ostivat eniten hänen vastustajansa: Paavo Talvelan – jääkärin, heimosoturin ja Lapuan 

liikkeen aktiivin – muistelmateos Sotilaan elämä. 

Musiikin puolella Lahtea edusti näkyvimmin Sleepy Sleepers, jonka 

ensimmäiseltä vuonna 1975 ilmestyneeltä levyltä muistetaan ainakin kappale Kuka, mitä, 

häh. Samoihin aikoihin oli pinnalla lahtelainen rock-yhtye Amulet, jonka tunnetuin 

kappale oli kotikaupungille omistettu Suomen Chicago (1976). 

Omassa lajissaan, bluesissa, pidettiin Suomen parhaana lahtelaista yhtyettä 

Chicago Overcoat, joka esiintyi Yle TV 2:n Iltatähti-ohjelmassa – melkoinen saavutus 

silloin – 17.10.1976.81 Yhtye keskittyi 1950-luvun Chicago-bluesiin, ja sen nimi tarkoittaa 

gangsterikielellä ruumisarkkua. Hyvä lisä siis Lahden Chicago-brändiin sekin. 

Lahden kaupunginorkesteri ei vuonna 1976 ollut valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti tunnettu kuten nykyinen Sinfonia Lahti, mutta paikallisesti tärkeä. 
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Vuonna 1976 sen kapellimestarina toimi Urpo Pesonen. Kokoonpano oli pieni ja rahaa 

vähän, maakuntaa kierrettiin opetusministeriön avustuksen turvin.  

 

Lahden kaupunginorkesteri vanhassa konserttitalossa. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön 
palvelualue. 
 

Pesosta on luonnehdittu uutteraksi ja kaunopuheiseksi ihmiseksi, mutta 

samalla ”virkamieskapellimestariksi”, jonka taiteellinen näkemys ei ollut kovin 

persoonallinen.82 Kotimaisten kantaesitysten määrää voi kiittää; vuonna 1976 esitettiin 

mm. lahtelaisen Esko Syvingin Sinfonietta ja Pehr Henrik Nordgrenin 

Pelimannimuotokuvia. 1970-luku oli suomalaisen oopperan ja nuorten modernistien esiin 

murtautumisen vuosikymmen. 

Vesa Sirénin kirja Suomalaiset kapellimestarit ohittaa Pesosen muutamalla 

rivillä, joista yksi on moniselitteinen: ”Lahtelaisia oli johtanut vanhan ajan herrasmies 

Urpo Pesonen”.83  Vuonna 1978 kaupunginorkesterin kapellimestariksi tullut Jouko 

Saari vähensi viihdekonsertteja, joita oli ohjelmistosta silloin noin puolet. Saaren mukaan 

kaupunginorkesterin "tehtävä ei ole soittaa taustoja iskelmätähdille."84 
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Orkesterin kehitys aivan huipulle alkoi 1980-luvun puolimaissa, kun 

intendentiksi tuli Helena Hiilivirta, kapellimestariksi Ulf Söderblom ja 

päävierailijaksi Osmo Vänskä. Kaupunki tuki työtä lisäämällä muusikoiden määrää 

nopeasti. 

Orkesterin historiasta lienee pyyhitty kokonaan pois ne levyt, jotka se julkaisi 

nimellä Business City Orchestra. 

Vesa Näverin muistin mukaan 1970-luvun tärkeitä lahtelaisia musiikkialan 

vaikuttajia oli kunnallispolitiikassakin pitkään toiminut juristi Juhana Kurki-Suonio. 

Hän oli Felix Krohnin – kapellimestarin, säveltäjän ja Viipurin musiikkiopiston 

pitkäaikaisen rehtorin – poika ja muun muassa valvoi suomalaisen virsikirjan copyright-

oikeuksia. Jokaisen virsikirjan takasivulta löysi hänen nimensä ja yhteystietonsa.  

Felix Krohnin ja hänen poikansa tärkeimpiä saavutuksia oli Heikki Sirenin 

ja Kaija Sirenin suunnittelema Lahden konserttitalo, joka otettiin käyttöön vuonna 

1954.85 

Monissa kulttuurin asioissa oltiin vuonna 1976 vielä suunnitelmien ja 

visioiden asteella. Uusi teatteritalo valmistui 1983, aikuiskoulutuskeskus 1987 ja 

maakuntakirjasto 1990. Sibeliustalo odotti vielä tulevaisuudessa, se otettiin käyttöön 

vuonna 2000. 

Teatteritalo voitti valtakunnallisen Vuoden betonirakenne -kilpailun 1982 

samaan tapaan kuin aiemmin hiihtostadionin pääkatsomo. Kevään 1976 aikana Lahden 

kaupunginteatterin yleisömenestyksiä olivat Teatterilaiva ja Kovan onnen lapsia. 

Elokuvat olivat tärkeä 1970-luvun viihteen ja kulttuurin muoto. Kotona niitä 

ei voinut katsella Yleisradion muutamia lähetyksiä lukuun ottamatta, sillä videonauhurit 

alkoivat yleistyä vasta vuosikymmenen lopussa. Ehkäpä tästä syystä elokuvateattereiden 

ohjelmisto oli suurissa kaupungeissa silloin monipuolisempaa kuin nykyisin; uusien 

viihde-elokuvien rinnalla pyöritettiin vanhoja laatufilmejä ja suosikkeja riippumatta niiden 

iästä. 
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Lahden viidessä kaupallisessa elokuvateatterissa (Ilves, Juko, Kare, Kinema ja 

Kuvapalatsi) monipuolisuus tarkoitti kesällä 1976 ennen muuta rymistelyviihteen ja 

pehmopornon vaihtelua. Jälkimmäistä edustivat mm. ”tyrmäävän rohkea sexikomedia!” 

Penelope, ”sitä tuttua taattua tanskalaista” tarjoava Romantiikkaa sängynlaidalla ja 

”ruotsalaisen seksisarjan kohahduttavin osa” Fantastiset esileikit. 

Rymistelystä vastasivat mm. Terence Hill ja Bud Spencer. Tämän 

lajityypin elokuvia mainostettiin hempeillä iskulauseilla kuten ”Lännen raivokkain 

ajojahti!”, ”Väritkään eivät kestä jenkkiraudoissa jotka spesialistit romuttavat näissä 

hurjissa takaa-ajoissa…!!!!”, ”Verinen rautainen Western!” ja ”Rikoshistorian hauskimmat 

konnat!”. Viimeksi mainittu luonnehdinta koski Bud Spencerin ja Giuliano Gemman 

tähdittämää elokuvaa, jonka nimen voi nähdä myös kannanottona lahtelaisesta 

elokuvayleisöstä: Meidän gangstereiden kesken. 

Klassikkoja nähtiin paljon myös Lahdessa, mutta yleisöä eivät vetäneet 

saleihin Helsingin tapaan Fellini, Tati ja Kurosawa, vaan Bronson, van Cleef ja 

Eastwood. 

Mutta ei Lahti erityksissä ollut. Koko Suomessa vuonna 1976 suosituimmat 

elokuvat, kuten Milos Formanin Yksi lensi yli käenpesän (821 766 katsojaa) ja Ere 

Kokkosen Lottovoittaja UKK Turhapuro (480 083) nähtiin myös Lahdessa.  
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Lehdistö 

 

Tiedonvälityksen saralla Lahti oli vuonna 1976 yhden äänen kaupunki. Etelä-Suomen 

Sanomat hallitsi kaupungin markkinoita ja omisti myös lähikuntien paikallislehdet. 

Lehden omistaja Ossi Kivekäs oli saanut kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 1974 

kansallista huomiota kirjoitettuaan Lakimies-lehteen, että sanavapaus tarkoittaa 

julkaisijan vapautta, ei toimittajien. Toimittajia Kivekäs sanoi palkanneensa yksinomaan 

siksi, ettei jaksanut kirjoittaa itse lehtiään täyteen. Aivan kaikki toimittajat eivät pitäneet 

ajatuksesta. 

Hieman helpotusta Etelä-Suomen Sanomien mediamonopoliin toi se, että 

monilla valtakunnallisilla tiedotusvälineillä oli Lahdessa edustus (aluetoimitus, 

aluetoimittaja, kirjeenvaihtaja tai avustaja): Helsingin Sanomilla, Uudella Suomella, 

Aamulehdellä, Ilta-Sanomilla, Kansan Uutisilla, STT:llä, Suomenmaalla, Suomen 

Sosialidemokraatilla ja Ylellä. Etelä-Suomen Sanomilla puolestaan oli 13 aluetoimittajaa 

tai kirjeenvaihtajaa levikkialueellaan ja lähikaupungeissa Loviisaa ja Jyväskylää myöten.  

Lahden aluetoimittajien merkitys oli erityisen suuri valtakunnallisille 

työväenlehdille, sillä Lahdessa ei ollut paikallista työväenlehteä. Kansan Uutiset ja Suomen 

Sosialidemokraatti pystyivät kertomaan Lahden kunnallispolitiikasta sen puolen, jota 

valtalehti Etelä-Suomen Sanomat ei niiden mielestä tuonut esiin: vasemmistopuolueiden 

ja ammattiyhdistysliikkeen näkemykset. Tärkeitä aiheita työväenlehdille olivat myös 

työntekijöiden asemaan, talouden suhdanteisiin, työttömyyteen ja työllistämiseen liittyvät 

kysymykset.  

Esimerkiksi otsikot Kokoomus korottaa vuokria, Oikeistovalta johti Lahdessa 

jälkiveroihin, Lahden kokoomus supistamassa asukasdemokratiaa, Kokoomus lahjoo 

liittolaisiaan kaikin tavoin ja Kovaa peliä Lahdessa – Kokoomus esti sienineuvonnan 

olisivat tuskin menneet läpi valtalehdessä.86  

Ossi Kivekäs piti lehtensä teknisesti ajan tasalla. Kirjapaino oli siirretty jo 

aikaisemmin Lahden keskustasta Ilmarisentien teollisuusalueelle, ja toimitus seurasi 

perässä vuonna 1972. Kesällä 1976 Etelä-Suomen Sanomat siirtyi tietokoneohjattuun 
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valoladontaan ja toimittajat mekaanisista kirjoituskoneista näyttöpäätteisiin. Kun myös 

painotekniikka uudistui samoina vuosina, syntyi piristäviä yllätyksiä.  

Kun Lasse Virén voitti kesällä 1976 kultaa Montrealin olympialaisten 10 000 

metrillä, maaliin saapumisesta otettiin valokuvia, joissa hän nostaa kätensä ja joko irvistää 

tai virnistää. Etelä-Suomen Sanomien etusivulle kuva maaliin tulosta laitettiin näyttävän 

kokoisena, mutta jostakin lorahti mustetta sen verran liikaa, ettei kuvassa näkynyt muuta 

kuin Virénin hampaat. 

Kuva jäi mieleen, sillä olin silloin kesätoimittajana lehdessä. Vuonna 1976 

toimittajia oli lähes 50 ja levikki noin 55 000.  

 

Etelä-Suomen Sanomien vanha toimitalo Hämeenkatu 5:ssä vuoden 1981 peruskorjauksen aikaan. 
M. Wuolteen suunnittelema 1908 valmistunut rakennus toimi lehden päämajana vuosina 1919–
1972. Rakennus on yksi harvoista Lahden säilyneistä jugendkerrostaloista. Kuvalähde: Lahden 
kaupunkiympäristön palvelualue. 
 

Etelä-Suomen Sanomat seurasi vuonna 1976 Lahden kunnalliselämän 

tapahtumia yksityiskohtaisesti. Lehden kaupunkitoimituksen esimies Arvo Leiponen 

luki tarkasti valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja laittoi 

toimittajat töihin, jos niistä löytyi vähänkin uutisen väärtiä kerrottavaa. Itse hän kirjoitti 
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pitkiä selostuksia, joissa oli aina paljon numerotietoja kaupungin asioista. Leiponen tekee 

lukujuttuja, sanoivat kaupunkiosaston toimittajat hymyillen hieman vinoon. 

Hymyily oli kuitenkin turhaa.  Kunnan asioista oltiin silloin kiinnostuneita; 

vuoden 1976 kunnallisvaalien äänestysprosentti oli Lahdessa 76,0, kun se vuonna 2021 oli 

51,1. Koska nettiä ei ollut, kuntalainen ei voinut etsiä itse tietoja muualta kuin kunnan 

ilmoitustauluilta tai paikallislehdestä. Leiposen löytämillä pikku-uutisilla oli varmasti oma 

kiitollinen yleisönsä. 

Teemu Hiltunen vähätteli vuonna 1974 lahtelaisten kiinnostusta kuntansa 

asioita kohtaan: ”Kun ollaan läpikulkumatkalla”, hän sanoi, ”kunnan asiat eivät jaksa 

kiinnostaa.”87 Aktiivisuutta ja vaikuttamisen halua oli kuitenkin yllättävän paljon. 

Ja niistä lukujutuista: Vuonna 1976 eivät sen paremmin toimittajat kuin 

lukijatkaan ymmärtäneet pelätä tylsyyttä, tein itsekin neliosaisen juttusarjan Lahden 

kaupungin eri virastojen toiminnasta.  

Sanomalehtien kieli ja huumori heijastelivat 1970-luvulla kovaa ja Suomi-

keskeistä maailmankuvaa, jossa vähemmistöille nauraminen oli luonnollista ja Vinku-

Intioita pilkattiin vapaasti. Etelä-Suomen Sanomien pakinoitsija Juhana (päätoimittaja 

Tauno Lahtinen) oli aivan Helsingin Sanomien pilapiirtäjä Kari Suomalaisen veroinen 

siinä, kuinka usein voi pilkata veroja, autoilijoiden sortamista sekä poliitikkojen typeryyttä 

ja omanedun tavoittelua. 
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Pahoja paheita 

 

1970-luvun puolivälissä ei dekkareita vielä sijoitettu Lahteen, mikä saattoi olla hyväkin, 

sillä tapettavat olisivat muuten loppuneet jo kesken. Niin monet dekkaristit ovat nimittäin 

istuttaneet murhansa Lahteen: Timo Sandberg, Aimo Salonen, Eija Piekkari, 

Marcus Karppi, Vesa Vanhanen, Marja Aho… Aimo Salonen totesi Ylen 

haastattelussa, että Lahti on uskottava murhakaupunki, kun sen nimikin tarkoittaa 

teurastusta.88 

1970-luvun rikollisuus loi siis hyvän pohjan taiteelle. Silloin kyseessä oli 

kuitenkin aito ongelma. Marjo Tossavainen kirjoittaa Lahden poliisin historiassa 

”Täällä on oikea Amerikka”, että 70-luvulla Lahden rikollisuus oli erityisesti 

pahoinpitelyjen, henkirikosten ja ryöstöjen osalta Suomen kaupungeista ”omaa 

luokkaansa”.89 Koveneva rikollisuus kovensi myös poliisin otteita, mistä syntyi kitkaa 

lehdistön, lahtelaisten ja poliisin väleihin. Poliisin kuvaa yleisön silmissä ei parantanut 

helmikuussa 1976 toteutunut järjestyspoliisin kahden viikon lakko.90   

 

Kirjoittajan tekemät uutiset Lahden rosvojen toilailuista Etelä-Suomen Sanomissa 26.7.1978 ja 
16.6.1978. 
 

Tossavaisen kirjan nimi on peräisin eteläsuomalaisesta sanomalehdestä, joka 

osasi kertoa jo vuonna 1876 Lahden kylän elämänmenosta: ”Täällä on oikea Amerikka ja 

pitäisi oikeastaan kulkea revolveri taskussa ollakseen turvassa”.91 

Lahden rikollisuutta vuosia tutkinut kriminologi Kauko Aromaa sanoi 

Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 1987, että Lahti on kaupunkina aivan 

erityinen. Sillä on kaksi toisiaan peilaavaa puolta, business-menestyjät ja alamaailma, 

joiden arvot eivät lopulta ole kovin kaukana toisistaan.92 
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Vuonna 1979 valmistui Lahden kaupungin tilaama Oikeuspoliittisen 

tutkimuslaitoksen selvitys, jonka tulosta Helsingin Sanomat luonnehti ”tyrmääväksi”. 

Lahden rikollisuus oli ”johdonmukaisesti ja monipuolisesti” maan korkeinta tai lähes 

korkeinta tasoa.93   

Poliisin työtaakkaa helpotti hieman se, että marraskuussa 1975 aloitti 

Lahdessa toimintansa Suomen ensimmäinen selviämisasema, mastokaupungin 

kärkisaavutus sosiaalisten innovaatioiden saralla. Vuonna 1977 poliisi talutti selviämään 

noin 9 000 juopunutta, joista kolmannes pääsi selviämisaseman hoiviin. Sinne pyrittiin 

sijoittamaan erityisesti nuoret ja ensikertalaiset.94 

 

Kuva Lahden selviämisaseman tiloista Etelä-Suomen Sanomissa 21.6.1978. 
 

Lahtelaiset kaatoivat joskus rikollisen maineensa median syyksi. Professori 

Arno Forsius sanoi kuitenkin vuonna 1982 Lahti-Seuran juhlassa pitämässään 

esitelmässä näin: 

”Valitettavasti nämä kielteiset ilmiöt [rikollisuus] ovat tosiasioita tänäkin 

päivänä. Lahtelaiset ovat halunneet puolustautua selittämällä, että käsitys 
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Lahden väkivaltaisuudesta johtuu suureksi osaksi tehokkaasta 

uutisvälityksestä. Mutta tilastot puhuvat kyllä puolestaan. Ja kun seuraa esim. 

Lahden kaupunginsairaalan ensiapupoliklinikalle yhden viikonvaihteen 

aikana tulleita ja tuotuja hoidettavia, tulee vakuuttuneeksi alkoholin 

väärinkäytön haitoista ja väkivaltaisuuden yleisyydestä tässä kaupungissa.”95 

Hieman nolo Forsiuksen väitettä vahvistava tapaus sattui syksyllä 1976 poliisilaitoksen 

muutettua Lahden kaupungintalosta omiin tiloihin Loviisankadulle. Kaupungintalo joutui 

näet toistuvien murtovarkauksien kohteeksi niin, että vaadittiin kalliita turvatoimia – 

hälytysjärjestelmä, vartiointi, valaistus ja lukkojen uusiminen – ennen kuin varastelu 

saatiin kuriin.96 

Huumausainerikosten määrä miltei kymmenkertaistui Lahdessa vuoden 1972 

144 tapauksesta vuoden 1974 1 300 tapaukseen. Vuoden 1973 tilastojen mukaan joka 

kymmenes Suomessa tehty huumerikos tapahtui Lahdessa. Aineet tulivat kaupunkiin 

usein Helsingin kautta, mutta suoriakin kontakteja oli; vuonna 1975 huumejutuissa 

pidätetyistä henkilöistä viisi oli ulkomaalaisia. Hasisjengejä syntyi keskustan ohella moniin 

muihinkin kaupunginosiin, vahvemmat aineet yleistyivät ja toiminnassa oli muuten 

Suomessa harvinaisen organisoidun rikollisuuden merkkejä.97 

2010-luvun jälkipuoliskolla Lahden maineesta ja matkailusta vastaavat 

viranomaiset alkoivat kääntää kaupungin ”rouheata” imagoa sen eduksi. Silloin 

järjestettiin esimerkiksi Mato Valtosen juontamia kiertoajeluja Lahden kuuluisimmille 

rikospaikoille.98 

Lahdessa on koko sotien jälkeisen ajan ollut poikkeuksellisen vähän Lahdessa 

syntyneitä ja paljon muualta tulleita ja muualle lähteviä. Ilkka Malmberg kirjoittaa, että 

huomattava osa suomalaisista on asunut Lahdessa jossakin vaiheessa elämäänsä, mutta 

siellä ei synnytä eikä kuolla. Lahti on ollut modernin ja dynaamisen Suomen 

läpikulkupaikka.99 Irrallisuutta ja väliaikaisuutta on arveltu yhdeksi syyksi siihen, että 

tinneri maistui 70-luvulla monille nuorille paremmin kuin ruotsin kielioppi. 
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Selitys käy järkeen, mutta ei tee oikeutta suuren maaltamuuton myötä Lahteen 

tulleille ihmisille. He eivät olleet taipuvaisia rikolliseen elämäntapaan. Päinvastoin: suurin 

osa heistä pyrki elämässä eteenpäin ja järjesti myös lastensa asiat niin hyvin kuin pystyi.  

Asiaa oikein tutkittiin. Keski-Lahden seurakunnan pastori Hannu Sorri 

haastatteli 1970-luvun puolimaissa 40 väkivaltarikollista Lahden poliisilaitoksella ja maan 

eri vankiloissa. Syksyllä 1976 julkaistu tutkimus oli osa laajempaa evankelisluterilaisen 

kirkon ”sosiaalis-eettistä kokeilua”. Tulokset eivät olleet yllättäviä: väkivaltarikollisilla oli 

taustallaan kehno lapsuus: ruumiillista kuritusta, laiminlyöntejä, riitoja ja etäisyyttä 

ihmissuhteissa. Ruutitynnyrin räjäytti säännönmukaisesti alkoholi.100 Mutta 

maaltamuuton aiheuttama juurettomuus ei yleensä ollut ongelmien syy. 

Lahti oli suppilo, jonka kerääminä ihmiset puristautuivat kohti pääkaupunkia. 

Ja suppilossa oli joskus ahdistavaa eikä siihen moni kiintynyt. Museonjohtaja Jouko 

Heinonen sanoi Lahdessa vuonna 1978 pidettyjen kotiseutupäivien yhteydessä, että 

kotiseuturakkautta on vaikea vaatia ihmiseltä, jos kotiseutu ei tarjoa edes työtä.101 

Lahteen liitetty määre Suomen Chicagona on kiinnostanut monia kirjoittajia ja 

sen alkuperästä on useita teorioita. Vuonna 1976 termi oli yleisessä ja kielteisessä 

käytössä, mikä oli arka paikka Lahden elinkeinoelämälle.  

Lahden ”amerikkalaisuuden” korostaminen on ilmeisesti ollut alun perin 

myönteistä, ja Chicago-liikanimi saattoi syntyä lihateollisuuden runsaudesta kummassakin 

kaupungissa. Lahteen yhdistettiin nopea kasvu, modernisuus, ennakkoluulottomuus ja 

vilkas autoliikenne.  

Matti Kurjensaari muotoili tämän ajatuksen vuonna 1954 niin, että Lahti 

oli kuin nuori liikemies, jolle paikallaan pysyminen merkitsi jäämistä alakynteen kiivaassa 

olemassaolon taistelussa. Oli lyötävä omat ennätykset, oli oltava amerikkalaiseen tapaan 

rohkea ja ennakkoluuloton. Lahdella oli fanaattista uskoa omaan kykyyn ja voimaan.102 

1970-luvun aikana merkitys muuttui kielteiseksi ”chicagolaisuudeksi” 

ilmeisesti kasvaneen väkivaltarikollisuuden myötä. Vanhalla markkinapaikalla oli tosin 

nujakoinnissa myös perinteitä.103 
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Mietoja paheita 

 

Hieman laimeampien paheiden puolella Lahti oli tunnettu ravintoloistaan, joista 70-

luvulla kukoistivat erityisesti diskot. Nuorten ykköspaikka oli Nuutti-Grilli, jossa oli dj 

soittamassa levyjä. Usein levylautasen äärellä oli Tapani Ripatti, joka keksittiin sieltä 

Levyraadin vakiokasvoksi vuonna 1978 ja samalla Lahden vähälukuisen julkkiskaartin 

eturiviin. Diskoja oli useita ja diskoiltoja muissakin ravintoloissa. Pinnalla oli mm. 

Pataässä, jonka dj:t olivat heinäkuussa 1976 Visikviekka, Rontti ja Diana.104 

 

Nuoria Nuutti-Grillissä vuonna 1979. Kuvalähde: Kansan Arkisto. 
 

Roimaa oli meno myös Jukolassa, jossa oli heinäkuussa ”iloinen humppailta” 

ja soittamassa Hyena Trio. Kilpailija Kauppahotellissa, ”aikuisten kohtauspaikassa”, oli 

”ikinuorten riemuhumpat” ja Palatsissa ”reippaat päivähumpat”. 
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Vuoden 1976 tärkeitä huvituksia olivat lavatanssit, mutta lavoja ei Lahdessa 

ollut muita kuin Teivaala. Muualle järjestettiin kuitenkin bussikyytejä, ja Lahdesta 

kuljettiin myös Heinolan maalaiskunnassa sijaitsevaa diskoon Funky Maruschkaan. 

Ravintoloista ovat sinnitelleet 70-luvulta saakka Tirra, Torvi ja Seurahuone. 

Ylioppilasluokkamme juhli vuonna 1976 tyylikkäässä Valtakulmassa, jossa kokoontuivat 

joskus myös Etelä-Suomen Sanomien toimittajat iltavuoron päätyttyä. 

Huvi-ilmoituksia Etelä-Suomen Sanomissa kesällä 1976. 

Ja iskelmä soi tietysti vuonna 1976 kaikkialla: Tapani Kansan R-A-K-A-S, 

Katri Helenan Syysunelma, Taiskan Mombasa ja Dannyn Kuusamo.  

Seksin ja pornon osalta Lahti seurasi aikaansa: kaikkea oli tarjolla.  

1970-luvun tiedonvälityksen erikoisuuksiin kuuluivat pornolehdet, joiden 

kysyntä oli silloin huipussaan. Kallen, Jallun ja Raton yhteislevikki oli yli 200 000, vaikka 

pornografiaa sensuroitiin (ainakin periaatteessa) tiukasti. Poliisi teki ratsioita 
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antikvariaatteihin ja tuomioitakin jaeltiin. Kekseliäät pornolehdet kiersivät määräyksiä 

mm. niin, että lukijan piti itse raaputtaa kolikolla näkyviin kuumimmat paikat. 

Mallasjuoman Tampereelta ostama Uusi Kivipaino Oy oli tunnettu Jallu-

lehden kustantajana ja painajana. Jallu oli myyty Lehtimiehet Oy:lle ennen Mallasjuoman 

tuloa Tampereelle, mutta jotakin perinteitä uusi omistaja pääsi jatkamaan: Uusi Kivipaino 

oli koko 1970-luvun tunnettu niin hyvästä asiakkaiden kohtelusta, että nämä osasivat 

kotiinsa Tiiliholvin ja Saludin herkkujen sekä Oskarinhovin ja Hämeensillan tanssien 

parista vasta useamman päivän päästä.105 Liike-elämässä elettiin vielä pitkien lounaitten 

aikakautta. 

Pornosensuuri oli koko 1970- ja 80-lukujen ajan kuuma poliittinen kysymys, 

mutta vähin erin asenteet muuttuivat sallivammiksi. Kokonaan laki epäsiveellisten 

julkaisujen levittämisen ehkäisemiseksi poistettiin vasta 1998. 

Vaikka pornoa sensuroitiin, yksityiselämän suoja oli mediassa vähäistä. 

Vuonna 1975 tuli kuitenkin voimaan ns. Lex Hymy, jolla säädeltiin yksityiselämää 

loukkaavan tiedon levittämistä. Taustalla olivat 1960- ja 70-lukujen mahtilehden Hymyn 

jutut, kuten vuonna 1973 ilmestynyt Riiput ristillä jo, Timo K. Mukka. Kirjailija ahdistui 

jutusta ja kuoli pian sen ilmestymisen jälkeen. 

Lahdessa yksityisyyden ongelmat näkyivät 1970-luvun alussa paljon 

julkisuutta saaneissa tapauksissa, joissa poliisin syytettiin käyttäneen liian kovia otteita. 

Yksittäiset poliisit saattoivat joutua nimen ja kuvan kanssa median valokeilaan, eikä silloin 

juuri kunnioitettu myöskään uhrien ja rikoksista epäiltyjen yksityisyyttä. 

Hymyllä oli kuitenkin myös toinen puoli: se oli mukana murtamassa 

ahdasmielisen uskonnollisuuden valtaa vapaamman elämäntavan tieltä. Lehden kuuluisin 

toimittaja Veikko Ennala piti vuonna 1976 Hymyssä palstaa nimeltä Maailman meno 

jatkeena edellisenä vuonna lopetetulle Veikko-sedän piinapenkille. Ennala tunsi 

myötätuntoa yhteiskunnan laitapuolen kulkijoita kohtaan, jollainen hän oli itsekin ollut, ja 

arvosteli leppymättä kaikkea tekopyhää moralismia. 



62 

 

Urheilu 

 

Ruumiitten tekemisen ohella myös muu ruumiinkulttuuri kukoisti Lahdessa vuonna 1976. 

Kiekkoreipas nousi jääkiekon pääsarjaan yli kymmenen vuoden tauon jälkeen kapteeninsa 

Ilpo Koskelan johdolla.  Muita nimimiehiä joukkueessa olivat Erkki Laine (joka voitti 

seuran pistepörssin kaudella 76–77), Pekka Laine, Matti Kaario ja Kari Eloranta. 

Potkupallon puolella FC Reipas oli maan kärkeä, sen pelaajiin kuuluivat mm. Harri 

Holli, Timo Kautonen, Pertti Jantunen, Hannu Hämäläinen ja Harri 

Lindholm, maajoukkuemiehiä kaikki. Kiekkoreipas tuli jääkiekon SM-sarjassa 

kahdeksanneksi, FC Reipas jalkapallon puolella neljänneksi. 

 

Kuusysi pelasi kausilla 1975–1981 jalkapallon 1. divisioonassa. Kirjoittaja on vuoden 1975 
joukkuekuvan eturivissä maalivahti, jolla on käsissään vaalea pallo. 
 

Jalkapallo oli syrjäyttänyt pesäpallon 1960-luvulla Lahden suosituimman 

yleisölajin paikalta, mutta sai luovuttaa 1970-luvun lopulla asemansa jääkiekolle. Vuonna 

1976 Reippaan jalkapallopeleissä oli katsojia parhaimmillaan lähes 5 000, mikä oli selvää 
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laskua 1970-luvun alusta, jolloin väkeä saattoi olla yli 8 000. Jääkiekko oli nousussa, sillä 

SM-liiga oli perustettu vuonna 1975 ja alkoi kilpailla tosissaan yritysten rahoista ja 

katsojien sieluista. Jääkiekko oli jo tuolloin ammattilaisurheilua, mutta jalkapallo ei edes 

maajoukkuetasolla. Kun Suomen jalkapallon miesten maajoukkue voitti elokuussa 1976 

Turkin maalein 2–1, media piti erityisenä ansiona sitä, että Suomi onnistui lyömään 

joukkueen, jonka kaikki pelaajat olivat ”täysammattilaisia”. 

Reippaan jalkapalloilijoiden kauteen 1976 osui nolo Suomen ennätys: joukkue 

hävisi Euroopan cup-voittajien cupissa bulgarialaiselle Levski Spartakille kaksiosaisen 

ottelun maalein 3–19. Yhtä suuriin tappiolukemiin ei ollut eurokentillä yltänyt mikään 

muu suomalaisseura. Reippaan edellinen oma ennätys oli vuodelta 1965, jolloin 

unkarilainen Honved peittosi oranssimustat maalein 16–2. 106 Seura sai hieman lohtua 

voittamalla Suomen cupin lokakuussa.  

 

Kisapuisto, taustalla Lahden kartano. Kuvalähde: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue. 
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Koripallossa kansallisella huipulla pelasi Lahden Sammon naisten 

koripallojoukkue, joka voitti vuosina 1966–1988 kahdeksan SM-kultaa, kaksi niistä 1970-

luvulla. Joukkueen tähti oli pitkään maajoukkueessa pelannut Lea Hakala. 

Miesten lentopallossa 60-luku oli Lahden Kimmon kulta-aikaa, joka tuotti 

kolme suomenmestaruutta ja lukuisia muita SM- mitaleja. Hieman vaisumpien vuosien 

jälkeen joukkue nousi uudelleen huipulle 70-luvun lopulla ja sai hopeaa keväällä 1979 ja 

1980.  

Kun urheileminen ammattimaistui, se myös kansainvälistyi ulkomaalaisten 

pelaajien myötä. Syksyllä 1976 Lahdessa oli kuusi pohjoisamerikkalaista urheilijaa töissä, 

kolme kanadalaista Kiekkoreippaassa, yksi amerikkalainen Kimmossa sekä samoin yksi 

jenkki koripallon alemmissa sarjoissa pelanneissa Lahden NMKY:ssä ja Lahden 

Sammossa. Lahden urheilussa pyörivät rahat olivat vielä niin pieniä, että ulkomaalaiset 

olivat enemmän kokemusten ja seikkailujen kuin suurten rahojen perässä, vaikka 

ammattilaisia toki olivatkin. He arvelivat Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei öisinkin 

turvallisen Lahden maineelle Suomen Chicagona ole oikein katetta.107 

Jari Litmanen oli vuonna 1976 viisivuotias ja tuskin edes uneksi (tai näki 

painajaisia) Kisapuistoon vuonna 2010 pystytetystä näköispatsaastaan. 
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Ruoka ja maine 

 

Vuonna 1976 ei tunnettu lihamukia, ja vielä muutamaa vuotta myöhemmin Lahden 

seudun perinneruoiksi nimettiin roppana eli veripalttu, siansyltty, perunatuuvinki, 

jälkiuunileipä ja kuutelo. Mitä ilmeisimmin Kannaksen yhteislyseon kouluruokala oli hyvin 

perinnetietoinen. 

Sanomalehtien mainoksia selaava huomaa, että 1970-luvun puolimaissa oli 

eroja nykyhetkeen: makkaraa mainostettiin paljon, hedelmiä ja vihanneksia vähän. 

Jugurtti oli uutta, valmisruokia vielä niukasti ja maksaa sai erikoistarjouksesta harva se 

päivä. Silloin lapset vielä tiesivät, mitä tarkoitti vitsi, jossa laulaja Kauko Käyhkö meni 

lihakauppaan ja kuuli myyjän kysymyksen: ”Käykö keuhko, Kauko Käyhkö?”. 

Kouluruokaan kuului aina jokin vihannes, juurespala tai hedelmä, mutta sellaisesta kävi 

myös ketsuppi. 

 

Tarjousilmoitus Etelä-Suomen Sanomissa vuonna 1976. 
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Vuosi 1976 oli aikaa, jolloin Helsingin Sanomat testasi vielä huoltoasemien ja 

muiden kansanpaikkojen ruokatarjoilun laatua, kuten jutussa Muonaa matkalaisille – HS 

testaa asemaravintoloita (HS 17.8.1976). Lehti muistutti, että ”leikkelelautanen on aina 

varma valinta vähäkään tasoaan vaalivassa paikassa”. Testattu ravintola ei kuitenkaan 

ollut Lahdessa vaan Helsingissä.  

Leikkelelautastakaan ei nimittäin Lahdesta saanut. HS:n nimimerkki 

Kadunmies, Juha Tanttu, joutui muutamaa vuotta myöhemmin Lahdessa vieraillessaan 

toteamaan tarjonnan vaatimattomaksi. Yksi kahvila löytyi kenkäkaupan takahuoneesta ja 

toisessa tarjottiin pelkkää kylmää spagettia. Merkittävin nähtävyys olivat miehisen 

kaupungin fallossymbolit: vesitorni ja hyppyrimäet. Radiomuseokin oli kiinni ja vettä 

satoi.108 

Kirjoitus närästi lahtelaisia, joiden elämän tärkeä teema on ollut aina huolen 

kantaminen siitä, mitä elefantti ajattelee Lahdesta. Vuonna 1979 teetti Lahden 

kaupunkisuunnitteluvirasto kesätyöntekijä valt. yo Pekka Kettusella selvityksen Lahden 

kuvasta valtakunnallisessa lehdistössä.109  

Selvitys oli varsin laaja yli 3 000 lehtijutun analyysi, jossa verrattiin vuosia 

1973 ja 1978. Tulokset eivät olleet Lahden näkökulmasta huonoja. Kettunen veti yhteen 

odotuksia ja tuloksia: 

”Tiedotusvälineiden vaikuttaman yleisen mielipiteen on oletettu 

yksinkertaistavan Lahden imagon tavallisesti urheilukaupungiksi ja myös 

korkean rikollisuuden ja väkivaltaisuuden kaupungiksi. Sanomalehtikirjoittelu 

on kuitenkin varsin monipuolista ja edellä esitettyä imagoa tukevaa aineistoa 

on hyvin vähän.”110 

Vuoden 1978 jutuissa oli kuitenkin selvä kallistuma negatiivisten juttujen suuntaan. Ilman 

vertailukohtaa johonkin muuhun kaupunkiin on kuitenkin mahdotonta sanoa, oliko 

Lahden julkisuus erityisen kielteistä. Voihan olla, että huonot uutiset ovat aina 

tiedotusvälineille hyviä uutisia. 
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Kodit ja elämäntapa 

 

Entä lahtelaiset kodit ja niiden sisustus puuseppien kaupungissa? Vuonna 1976 asuminen 

oli vaatimatonta. Vuokra-asunnot olivat kiven alla ja alivuokralaisuus yleistä, suihku miltei 

ylellisyyttä.  Vielä 1970-luvun lopussa ns. Milkin taloissa, Kansakoulukadulla sijaitsevissa 

kaupungin vuokrataloissa, ei ollut lämmintä vettä eikä jääkaappeja. Kaasuliesi oli ainoa 

mukavuus.111 

Anttilanmäestä sosiaalireportaasin tehnyt nuori toimittaja kirjoitti vuonna 

1978: 

”On vaikea uskoa, että tällaista köyhyyttä vielä on. Talossa, jossa on 

trasselitukoilla tökitty ikkunanraot umpeen, asuu viisi lasta. Vajassa, jossa 

yksikään seinä ei kallistu samaan suuntaan, asuu muutama puliukko kesän ja 

talven.”112 

Lähiöistä puhuttiin pahaa, mutta uusien kerrostalojen tilavat perheasunnot 

mukavuuksineen olivat iso kohennus monen asumiseen.  

Kodintekniikan virkaa saivat siihen aikaan toimittaa radio ja mustavalkoinen 

televisio. Erillisen radioluvan vaatimus poistui vuonna 1976. Meni pitkälle 1980-luvun 

puolelle ennen kuin enemmistöllä suomalaisista perheistä oli väritelevisio. 

Kahvinkeittimet ja sähkösilitysraudat yleistyivät 1970-luvun aikana. Kerrostaloissa pyykki 

pestiin tavallisesti talon pesutuvassa. Mikroaaltouunit tulivat keittiöihin 1980-luvun 

lopulla. Herätyskellot rämisivät ja aina liian aikaisin.   

Kodit eivät olleet viihdekeskuksia. Televisiossa oli valittavana Ylen kaksi 

kanavaa, joilta tosin MTV vuokrasi ohjelma-aikaa mainosrahoitteisille ohjelmille. 

Ensimmäinen kokonaan kaupallinen tv-kanava aloitti Suomessa vuonna 1993. 

Jos haluaa tehdä aikamatkan vuoden 1976 tv-ohjelmiin, Ylen Elävä arkisto 

tarjoaa siihen hyvän tilaisuuden. Hakusanalla ”1976” löytää runsaasti katsottavaa esim. 

kuningatar Elisabeth II:n Suomen-vierailusta, Montrealin olympialaisista ja ajan 

korkeakulttuurista. Lahdesta en löytänyt näytteitä, mutta Tampereella kuvattu dokumentti 
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Muuttuvan kaupungin kuvat välittää hyvin kaupunkikuvan muutosta sekä ajan 

katunäkymiä ja asenteita. 113 

Niukkuutta oli tarjolla vuonna 1976 myös radion puolella. Ylen kanavat saivat 

kaupallisen vaihtoehdon vasta vuonna 1985. Musiikkia kuunneltiin LP-levyiltä ja C-

kaseteilta, joita myytiin suunnilleen saman verran kumpiakin 70-luvun puolivälissä. 

1970-luku oli vielä voimakkaan poliittisen jakautuneisuuden aikaan Lahden 

kaltaisessa teollisuuskaupungissa. Työväenliikkeellä oli suurimmissa kaupungeissa, kuten 

Tampereella, omat kauppansa, urheiluseuransa ja sanomalehtensä. Oli oma työväen 

teatteri, opisto, pankki, vakuutusyhtiö, rakennusliike ja matkatoimisto. Ja porvareilla 

omansa. Oli kaksi elämäntapaa, jotka eivät kohdanneet juuri missään. Shakkiliittojakin piti 

olla kaksi. 

 

Lahden vappukulkue 1975. Kansan Uutiset kirjoitti: "Lahden työväen perinteistä vappujuhlaa 
vietettin erinomaisissa puitteissa ja yleisöä oli runsaasti mielenosoituskulkueessa ja vappujuhlassa 
Radiomäen urheilukentällä. Kulkueessa marssi noin 2000 mielenosoittajaa iskulauseena mm. 
´Piru periköön asuntokeinottelijat!´ Taustalla KOP:n talo”. Kuvalähde: Kansan Arkisto. 
 

Lahdessa ei kaupungin koon vuoksi voinut menestyä kahta toisistaan täysin 

erillistä universumia, ”porvarillista” ja ”edistyksellistä”. Teatterit yhdistyivät vuonna 1946 
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Lahden kaupunginteatteriksi eikä Lahteen koskaan juurtunut työväenlehdistöä. Viimeinen 

yritys, SKDL:n Työn Valta lakkautettiin jo vuonna 1951.114  

Lahdessa toimi OTK-lainen Lahden Osuuskauppa LOK, jolla oli paljon 

kauppoja, Centrum-tavaratalo, useita ravintoloita sekä hotelli Jukola. LOK fuusioitui 

vuonna 1983 E-osuuskunta Ekaan. 

Kun läksin opiskelemaan Tampereelle vuonna 1977, muistan ihmetelleeni 

kaupungin jakautumista niin vahvasti, että jokainen kauppareissu oli poliittinen 

kannanotto. Lahdessa ei polarisaatio ollut niin näkyvää. Lahdesta on joskus sanottu, että 

sen rikkaat ovat rikkaampia ja köyhät köyhempiä kuin muualla. Oma elämänpiirini oli 

sellainen, ettei siinä kukaan ollut erityisen rikas tai köyhä.  

 

Olohuone Lahden Anttilanmäellä vuonna 1976. Kuvaaja Timo Jansson. Kuvalähde: Lahden 
kaupunginmuseon kuva-arkisto. 
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Lopuksi: kaksi Lahtea 

 

Miltä tuntui elää 1970-luvun Lahdessa? Kuten aina, ei sen kummemmalta. Vaikka luulisi, 

että ihmisen on pakko oivaltaa elävänsä takapajuisessa ajassa, kun hän kuuntelee ahtaan 

kuplavolkkarin muovisella takapenkillä sisarusten kanssa nahistellessa Fredin & ystävien 

euroviisua Pump-Pump, hän ei vaan tajua. Hän kuvittelee, että aika on paras kaikista 

ajoista. 

Jälkeenpäin voi huomata, että 70-luvun Lahdella oli ainakin kaksi puolta.   

Huono maku, sellainen räikeä, muovinen ja kaupallinen meininki, on yksi 

syrjä Lahdesta. Se Lahti purki funkishelmen ja teki tilalle kuoppaisen parkkikentän. Se joi 

Mustan Kissan bisnespalaverissa vodkapuolukkaa ja ajoi mummon kumoon suojatiellä.  

Tämän Lahden oppi-isästä käy Olavi Laisaari, joka kirjoitti 1960-luvulla, että 

kaikki Lahden yli 40 vuotta vanhat rakennukset tuli purkaa ja ottaa liikekeskustan 

käyttöön. Rakennukset, jotka olivat helmiä syntymisaikanaan, olivat uudessa ajassa ja 

ympäristössä vain jätettä.115 

Helsingin Sanomista tuli 1970-luvun lopulla tämän lahtelaisuuden esille tuoja, 

kun lehden toimittaja Jukka Kuikka alkoi kirjoittaa omintakeisella tavallaan kaupungin 

asioista. Vielä vuonna 1976 HS:n uutisointi kaupungista oli varsin neutraalia.  

Kuikan tyyli avaa yhden tavan, jolla Lahtea katseltiin kaupungin ulkopuolelta.  

Nimitetään sitä vaikkapa nousukkaille irvailuksi. 

Kuikka aloitti journalistin uransa Etelä-Suomen Sanomissa, ja lehti oli tehnyt 

häneen vaikutuksen: ”Sitoutumaton Etelä-Suomen Sanomat ajaa kokoomuksen ohi 

oikealta niin kaukana piennarta pitkin, että se huolettaa kokoomusta niin paikallisesti kuin 

valtakunnallisestikin.”116 

Kuikka tuntui nostavan esiin Helsingin Sanomissa juuri ne asiat, joita katsoi 

valtalehden peittelevän ja joista puhumisen uskoi kismittävän eniten Lahden vallanpitäjiä. 

Kyytiä saivat mm. Suomen kalleimmaksi tullut ja riitaisimmaksi käynyt kirkko, 

urheiluhulluus, mafian kadehtima poliittinen kulttuuri, rujot maisemat, uutterat konnat, 
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mahtailun halu, saastuneisuus, pintapuolisuus, kireys, tekopyhyys… Kaupunki heräsi aina, 

Kuikka kirjoitti, kerran 20 vuodessa hiihdon MM-kilpailujen aikaan vannomaan, että ihan 

pian panostamme myös kulttuuriin.117 

Näytteeksi sopii 4.12.1978 ilmestynyt juttu Tori ilman kahvilaa on kuin… 

…Lahden tori: 

”Tori on niin ruma, että jos hevosen vie torille, niin hevonenkin nauraa.  

Kaakon kulmassa on kovalevystä tehty lehtikioski rintakuvineen, lounaassa 

vastapainona kovalevystä tehty nakkikioski. Koillisessa avautuu tyhjä vesiallas 

kuin luomaton hauta ja länsipäässä pesii synti lievemmissä muodoissaan.”118 

Kuikan mukaan Lahtea on siunattu kauneudella ja hyvillä yhteyksillä, mutta se on 

tumpeloinut kaikki mahdollisuutensa kehittyä: ”Suomen dynaamisimmasta kaupungista 

kuoriutui nahkamuna, asukkaiden ja elinkeinoelämän hyljeksimä kappale kauneinta 

Suomea.”119 

Kuikan mukaan lahtelaisvitsejä ei ole, he ovat niitä itse. Kaupungin 

turvallisuustilanteesta hän kirjoitti otsikolla Väkivaltamaine pitää yllä katukuria 

Lahdessa. Koirapartioista kukoistava liikeyritys.120 Kodinturvajoukot ja koirapartiot 

pitävät yllä, jutussa kerrottiin, Lahden mainetta Suomen amerikkalaisimpana kaupunkina. 

Naapurit pitävät jöötä toisilleen, kamerat ja schäferit katsovat omaisuuden perään. 

Erään lähiön autokatosta suojeltiin, Kuikka jatkoi, mannermaiseen tapaan 

bensiinivarkailta: kukin asukas seisoi vuorollaan karttu kädessä tallin takana ja käryn 

käydessä hälytti apua. Poliisia odoteltaessa annettiin sitten varkaalle vähän keppiä, koska 

oikea tuomio kuitenkin tulisi olemaan ehdollinen. 

Tämä puhetapa ei ollut Helsingin Sanomien yksinoikeus, vaan sen omaksuivat 

joskus myös muut tiedotusvälineet ja osin lahtelaiset itsekin.  

Nousukkuus muotoiltiin mediassa monin tavoin. ”Ei oo Lahden voittanutta” ei 

ollut vain Mallasjuoman mainoslause vaan lahtelaisuuden tunnus: ”Ei me pidetä itseämme 

parempina kuin muut, me vain olemme sitä”.121 
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Uusi Suomi arveli jutussa Terveen ruumiin ja ison rahan Lahti (17.2.1978) 

nousukkuuden syyksi sen, että kaupunkia johti pienyrittäjistä keskisuuriksi yrittäjiksi 

nopeasti kasvanut rempseä klaani, rivi äkkirikastuneita teollisuusjohtajia ja kauppiaita, 

”himokkaasti pintaa liitäviä liikemiehiä”. Klaanin jäsenet tunsivat kaikki toisensa, ja asiaan 

kuului rahvaanomainen karkeus ja pöyhkeys. 

Lahteen liitetyn nousukkaan käytöksen ja amerikkalaisuuden välillä oli vissi 

yhteys; amerikkalaiset olivat maailman lahtelaisia, äkkirikastuneita, mutta huonotapaisia 

ja sivistymättömiä. 

Mutta kaupungin saattoi kuvata vuonna 1976 myös hämmentävän aitona, 

viattomana ja puhtaana.  Se ei osannut vielä silloin teeskennellä, sen musta oli mustaa ja 

valkea valkeaa. Lunta ei viattomuuteen tarvittu, mutta toki se auttoi, vaikkapa näin: 

 

Talvinen näkymä itäisestä radiomastosta länteen. Taustalla puumäki, läntinen radiomasto ja 
betoninen suurmäki 1976. Kuvaaja: valokuvausliike Erkki Halme Ky. Kuvalähde: Lahden 
kaupunginmuseon kuva-arkisto.  
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Kuva on Lahdesta länteen. Sinne minäkin läksin vuonna 1977 ja jaksoin 

kertoa Tampereella juttua kaupungista, joka oli niin tylsä, ettei keksinyt itsellensä muuta 

nimeä kuin Lahti, kun sattui lahdessa sijaitsemaan. Ja että järven nimi oli tietysti Vesijärvi, 

neronleimaus sekin, ja niemessä sijaitsevan kaupunginosan nimi Niemi. Vitsi oli pöllitty 

Jukka Kuikalta, joka sanoi myös, että Lahdessa ei sentään ole vielä tietä nimeltä Tie. 

Kesti 45 vuotta ymmärtää, että Lahden tavanomaisuudessa on juuri sen 

erikoislaatuisuus. Lahti on nipin napin juuri Lahti, mutta ei yhtään sen enempää kuin 

Lahti. Ja Lahti on ehdottomasti kuin Lahti 

Siksi olen liittynyt CNN-kanavan seuraan mainostamaan Lahtea 

kiinnostavimpiin kuuluvana vierailukohteena ja asuinpaikkana paitsi upporikkaille 

amerikkalaisille myös monille muille kohderyhmille.  

Ehkä nykyisin nuoret eivät lähde Lahdesta puhumaan pahaa kaupungista, 

vaan tulevat sinne kuultuaan hyvää. Kuten vaikkapa Kalevauva.fi:n verkosta noukkiman 

viisauden: ”Jos sinne muuttaa, sitä löytää itsensä pian Temppareista / Suosittelen 

kesäkaupungiksi kaikille röökaajille.” 
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Kiitokset ja tiedot kirjoittajasta 

 

 
 
Timo Virén (vas.) ja Heikki Luostarinen valmistelemassa Kannaksen koululla 13.-15.2.1976 
pidettyä näyttelyä Paavolan kaupunginosan elämästä. Uutinen Etelä-Suomen Sanomissa. 
 

Lämmin kiitos Lahti-Seuralle ja sen puheenjohtaja Sauli Hirvoselle artikkelin 

julkaisemisesta ja monipuolisesta avusta tietojen ja valokuvien keräämisessä. Hannu 

Kivilä auttoi tarkastamaan Lahtea koskevia tietoja. 

Vanhat luokkatoverini ja ystäväni Riitta-Liisa Kruus-Wuolijoki ja Pekka 

Kettunen kommentoivat artikkelin sisältöä ja auttoivat kohentamaan sen tyyliä ja 
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kieliasua. Poikani Vertti Luostarinen auttoi kuvituksen suunnittelussa ja taittoi 

julkaisun. 

Kiitos myös Vesa Näverille hauskasta haastattelusta ja osuvista 

kommenteista. 

Lahden kaupunginkirjasto ja Lahden museot auttoivat kirjallisuuden ja 

valokuvien löytämisessä. Myös Aalto-yliopiston arkisto, Kansan Arkisto, Keski-Lahden 

seurakunta, Lahden Keskusarkisto ja Työväen arkisto ovat olleet suureksi avuksi. 

Synnyin Lahdessa vuonna 1957, kävin kansakoulua Jalkarannan ja Harjun 

kouluissa sekä oppikoulun Kannaksen yhteislyseossa. Pelasin jalkapalloa Kuusysin riveissä 

vuoteen 1975 saakka ja työskentelin Etelä-Suomen Sanomien kesätoimittajana 

kaupunkitoimituksessa vuosina 1976, 1978 ja 1979.  

Suoritin varusmiespalveluksen Häneen ratsujääkäripataljoonassa Hennalassa 

1976–77. Viimeksi kuluneina vuosina olen käynyt Lahdessa viikoittain katsomassa äitiäni, 

joka 93-vuotiaana asuu edelleen kaupungissa.  

Julkaisin vuonna 1977 yhdessä Timo Virénin kanssa Lahden museo- ja 

taidelautakunnan Tutkimuksia-sarjassa (V 1977, 2. painos 1981) raportin Paavola. 

Julkaisussa taltioitiin alueen mennyttä ja ajankohtaista tilannetta mm. tilastojen, 

asukkaiden haastattelujen ja valokuvien avulla.  
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