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Johdanto
Vanhoissa mainoksissa on joitain asioita jotka puhuttelevat tämän päivän lukijaa ehkä samalla
tavalla, kuin lukijoita lähes sata vuotta aiemmin, tai siltä ainakin tuntuu. Samaan aikaan toiset
piirteet vanhoissa mainoksissa ovat hämmentävän erilaisia ja niitä on vaikea ymmärtää. Mainokset
ovat oman aikansa tuotteita ja niihin on symbolisesti koodattu aikansa kulttuurisia tarpeita.
Rauno Lahtinen on tutkinut puhtauden ja kauneuden historiaa suomalaisissa mainoksissa, ja hänen
aineistonsa koostuu pitkälti 1900-luvun alun saippuamainoksista (2006). Käsitys puhtauden ja
kauneuden merkityksistä saa historian kuluessa erilaisia painotuksia, mutta jokin merkityksissä on
pysyvää. Pysyvää on se, että käsitys puhtaudesta ja kauneudesta on aina kuva aikakauden sosiaalisesti
ymmärretystä järjestyksestä. Käsitys järjestyksestä on rajanvetoa epäjärjestykseen ja kaaokseen.
Sosiaalinen maailma jossa tänään elämme, on erilainen kuin sata vuotta sitten, ja mainokset ovat
yksi ikkuna josta ajallista muutosta voi tarkastella.
Saippuan historia on Suomessa lyhyt, eikä se koko ihmiskunnan historiaan suhteutettunakaan ole
kovin pitkä. Tässä kirjoituksessa luen uudelleen Lahtisen käyttämää aineistoa ja käytän siihen
antropologian teorioita liasta ja saastumisesta. Tarkoitukseni on selvittää, mitä näkökulmia aineiston
uudelleenluenta avaa. Mainokset voidaan volyymin ja sisältöjen puolesta luokitella
populaarikulttuuriin kuuluvaksi alueeksi, mutta lähtöajatukseni on, että niitä tutkimalla ei saada
historiallista tietoa ainoastaan populaarikulttuurista, vaan kulttuurista yleisemmin.

1. Saippuan historiaa
Suomen saippua sana on vanha germaaninen laina, jolle rekonstruoitu alkumuoto on saipōn, ja
suomen kirjakielessä sana on mainittu ensimmäisen kerran kaupunginlain suomennoksessa vuonna
1609 (Häkkinen 2004 , 1103). Lahtinen taas mainitsee että Mikael Agricola käytti sanaa jo
raamatun käännöksessään (Lahtinen 2006, 13). Suomen kirjakieli on eurooppalaisittain tulkittuna
melko nuori ja sitäkin kautta saippuan historia on suomen kirjakielessä lyhyt, mutta saippua on ollut
mukana kirjoitetussa suomen kielessä sen syntyhetkistä saakka. Saippuan kulttuurihistoria on
kuitenkin pitkä ja se kulkee peseytymisen historian rinnalla jo esihistorialliselta ajalta saakka.
Vettä on tarvittu juomisen lisäksi myös peseytymiseen ja ihmiset ovat aina perustaneet pysyvät
asutuksensa paikkoihin, joissa puhdasta vettä on helposti saatavilla. Saippuan ensimmäistä
valmistajaa tai valmistusreseptiä ei tunneta ja historian tulkintaa vaikeuttaa vielä sekin, että ihmiset

ovat käyttäneet peseytymisessä veden lisäksi muitakin aineita, kuten hiekkaa ja virtsaa. Kaikki
käytetyt apuvälineet voidaan lukea kategorisesti puhdistusaineiksi, mutta kaikki puhdistusaineet
eivät ole saippuoita. Saippuoilla tarkoitetaankin aineita, jotka valmistetaan keittämällä rasvoja
emästen, kuten lipeän kanssa (Oxford dictionary 2016). Saippuan valmistaminen tunnettiin jo
Egyptissä, sillä vanhin löydetty ohje saippuan valmistamisesta on kirjoitettu kivitaululle 2800 eaa.
Foinikialaiset kauppiaat toivat saippuan eurooppaan ja siitä tuli kiinteä osa roomalaisten
kylpyläkulttuuria. (Lahtinen 2006, 7.)
Saippuan valmistus keskittyi pitkään Välimeren alueelle, jossa oliiviöljyn kaltaisia raaka-aineita oli
runsaasti saatavilla. Muun muassa tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että Marseillen ja Venetsian
rannikkokaupungit olivat tunnettuja saippuakaupunkeja. Marseille tunnettiin erityisesti siellä
valmistetuista tuoksusaippuoista, jotka levisivät Euroopan hoveihin (Lahtinen 2006, 9). Niin
saippuat kuin monet muutkin tuontitavarat on sisäänajettu eurooppalaiseen kulttuuriin yläluokan
kautta ja siten ne ovat saaneet samalla ylellisyyden konnotaation. Edelleen hyväntuoksuiset
kauneustuotteet voidaan helposti yhdistää ranskalaiseen ylellisyyskulttuuriin. Vanhaan ranskalaiseen
hovikulttuuriin yhdistetään myös turhamaisuus ja tästä voi johtaa kiinnostavan tulkinnan, jonka
mukaan hyvältä tuoksumisen kautta myös puhtaus saatettiin mieltää turhamaisuudeksi. Uuden ajan
ranskassa hyväntuoksuisuus kantoi siten myös poliittista viestiä ja se oli tuulahdus ancien régime:n
(Ranskan itsevaltiuden aika) mahtavuudesta. Tavallisella kansalla ei ollut varaa kalliisiin
ylellisyystavaroihin, mutta tilanne alkoi muuttua vuodesta 1790, josta uudenaikaisen
saippuateollisuuden voidaan katsoa alkaneeksi. Ranskan vallankumous oli alkanut edellisenä vuonna
ja sen seurauksena yhteiskunnallinen järjestys oli myllerryksessä. Aika ei olisi voinut olla otollisempi
keksinnölle jonka ranskalainen kirurgi Nicolas Leblanc teki, valmistaessaan saippuaan tarvittavaa
soodaa rikkihaposta ja ruokasuolasta (Lahtinen 2006, 9). Hän perusti soodatehtaan ja
kemianteollisuuden ansiosta saippuan hinta alkoi laskea ja saatavuus parantua.
Ranskan vallankumouksen ansiosta vahvistunut keskiluokka himoitsi samoja tavaroita, jotka olivat
aiemmin kuuluneet aatelisten kulttuuriin. Tässä kohtaa teollistuminen mahdollisti uudenlaisen
kulutuskulttuurin synnyn, kun yläluokkaisten ylellisyystavaroista voitiin tuottaa verrattain
hyvälaatuisia versioita suurempina määrinä. Tätä kautta tavaran symboliarvo oli myös alempien
kansankerrosten ulottuvilla. Lahtinen mainitsee saippuan historiaa käsittelevässä luvussa, että 1700luvun lopulla muoti alkoi kehittyä saippuan käytön kannalta hyvään suuntaan, kun lian ja
sairauksien yhteys alkoi käydä selvemmäksi (Lahtinen 2006, 9). Tiede ja teknologia vastasivat
entistä paremmin ihmisten ongelmiin, mutta tiede toi myös näkyville uusia uhkia. Paljain silmin

näkymättömien bakteerien merkitys sairauksien aiheuttajana alkoi paljastua.
1800-luvulla hygienian merkitys muodostui sellaiseksi, millainen se on tänäkin päivänä. Historiasta
voi nostaa esiin yksittäisiä henkilöitä jotka ovat muuttaneet toiminnallaan ihmisten käsityksiä
pienemmällä tai suuremmalla vaikutuskentällä. Täytyy kuitenkin muistaa että tällaiset painotukset
ovat historioitsijan omaa tulkintaa siitä, miten paljon kukakin on asioihin vaikuttanut. Nostan esiin
yhden henkilön jonka tekojen ansiosta puhtaus ja hygienia sai tärkeän osan sairaanhoidossa.
Englantilainen sairaanhoitaja ja tilastotieteilijä Florence Nightingale teki merkittävän huomion
hoitaessaan loukkaantuneita Krimin sodassa (Krimin sota 1853–1856). Hän saapui sota-alueelle
sodan ensimmäisenä talvena marraskuussa 1854 ja alkoi ensitöikseen parantaa sotasairaalan oloja.
Sairaalan kuolleisuusprosentti oli sodan pahimpina kuukausina 40%. Tuolloin myös puolet
leikkaukseen joutuneista potilaista kuoli infektioihin leikkauksen jälkeen. Sairaassa potilaat
makasivat ahtaissa tiloissa molemmin puolin pitkää käytävää, jossa ei ollut kunnollista ilmanvaihtoa.
Vuodevaatteet olivat likaisia ja ulosteiden määrä kuormitti jätehuoltoa kohtuuttomasti. Myös
sairaalassa käytetty vesi oli saastunutta, sillä kuolleita hevosia oli jätetty mätänemään lähelle kaivoa,
josta muutoinkin saattoi löytää kuolleita rottia. (McDonald 2014)
Nightingale määräsi sairaalan puhdistettavaksi ja teroitti henkilökunnalle erityisesti ilmanvaihdon
merkitystä ja sitä, että hoitajien tulee pestä kätensä useita kertoja päivässä. Tämä on nykyisin
tavallinen käytäntö sairaaloissa, mutta tuohon aikaan käytäntö oli uusi ja vallankumouksellinen, ja se
on Nightingalen ansiota. Likaisessa sairaalassa bakteerit levisivät ja aiheuttivat tauteja, joihin kuoli
myös sellaiset sotilaat jotka eivät olleet fataalisti loukkaantuneita. Sodan päätyttyä Nightingale
julkaisi tilastot, jotka hän oli laatinut sodan aikana ja niistä paljastui, että suuri kuolleisuusprosentti
oli johtunut ennalta ehkäistävistä tartuntataudeista (liite: kuva 1). Sodan toisena talvena
englantilaisten sotilaiden kuolemat olivat tippuneet hämmästyttävään 2.2%. Samaan aikaan
ranskalaisten sotasairaalojen kuolleisuus nousi vaikka taistelut vähentyivät, sillä ranskalaisia sotilaita
hoitavissa sairaaloissa hygieniasta ei huolehdittu. (McDonald 2014)
Sodan jälkeen oppi puhtaudesta ja hygieniasta alkoi levitä, kun moderneja sairaaloita perustettiin
ympäri maailmaa. Näen tämän kehityksen saippuan kannalta merkityksellisenä siitä syystä, että
puhtaus ja hygienia institutionalisoitui terveydenhuollon kautta, siten se kosketti nyt paremmin
laajoja kansankerroksia. 1800-luvun historiaa on kiinnostava tulkita, sillä lyhyen aikajakson sisällä
eurooppalaisessa kulttuurissa tapahtui paljon toisiinsa limittyviä asioita, jotka synnyttivät osan niistä
käsityksistä, joita pidämme modernina kulttuurina.

Suomessa saippua tunnettiin Juhana-herttuan hovissa ylhäisön ylellisyystuotteena jo uuden ajan
alussa. Laajemman kansanosan keskuudessa saippuaa alettiin käyttämään 1800-luvulla, jolloin
Suomen ensimmäinen saippuatehdas käynnistyi vuonna 1820. Kotimaan saippuateollisuudesta
huolimatta teollisesti tuotetut ostosaippuat alkoivat yleistyä henkilökohtaisessa ihonhoidossa vasta
1900-luvun alussa, sillä saippuaa valmistettiin pitkään kotitekoisesti keittämällä. Suomessa
mainonnalla oli keskeinen rooli saippuan kulutuksen kasvussa. Lahtinen mainitsee että puhtauden
vaatimustaso nousi juuri vuosisadan vaihteessa, kun monet kaupungit saivat silloin vesijohto- ja
viemäröintijärjestelmät. Puhtaan juoksevan veden saatavuus on saippuan käytön edellytys. Tästä
näkökulmasta on helppo ymmärtää, miksi saippuaa käytettiin jo antiikin roomassa, jossa juokseva
vesi oli osa kaupungin infrastruktuuria. (Lahtinen 2006, 13-15)

2. Lian teoria ja mainokset
Sanotaan että mainonta synnyttää uusia tarpeita. Voisi paremminkin ajatella, että mainonta tekee
näkyväksi ne tarpeet, jotka ovat jo olemassa, mutta emme näe niitä ilman mainoksia. Mainontaa ja
tarpeita analysoidessa on otettava huomioon myös yksilölliset halut, joita mainoksilla puhutellaan.
Näkisin että mainonta ei kykene luomaan uusia tarpeita tai haluja tyhjästä, vaan mainokset
järjestävät kulttuurista poimittuja elementtejä paketeiksi joiden kautta monet kulttuuriset tarpeet
kanavoituvat symbolisesti tiettyyn kulutustuotteeseen, kuten saippuaan. Tästä syystä vanhat
mainokset ovat historioitsijalle hedelmällinen tutkimuskohde, kun hän yrittää rakentaa jonkin
aikakauden kulttuurista kontekstia. Mainoksiin on koodattu sellaisia arvoja, jotka ovat
kollektiivisesti tunnustettuja. Arvot ovat aina sidoksissa aikaan ja kulttuuriin. Tämän lisäksi jotkut
arvot ovat toisia syvemmissä kulttuurin kerroksissa ja niiden historia on niin pitkä, että kyseisiä
arvoja saatetaan äkkiväärästi pitää jopa luonnollisina, ”Koska näinhän se on aina ollut.” Kuulee
sanottavan. Seuraavaksi kerron siitä miten lian ja puhtauden voi ymmärtää, jotta voi hahmottaa
paremmin niitä semioottisia mekanismeja joilla mainokset toimivat.
Puhtaus on yksi vanha käsite, johon liittyvillä arvolatauksilla on pitkä historia. Puhtauden
vastakohtana pidetään epäpuhtautta, eli toisin sanoen likaa. Antropologit ovat määritelleet lian
siten, että se on ainetta, joka on väärässä paikassa. Ketsuppi nakkisämpylässä on ruokaa, mutta
ketsuppi paidalla on likaa. Antropologi Mary Douglas on käsitellyt puhtauden kulttuuria varsin
perusteellisesti teoksessaan Puhtaus ja vaara (2000). Teoksen keskeinen teesi on se, että lika ei ole
objektiivisesti mitattava suure, vaan se on aina tulkittava suhteessa sitä ympäröivään kontekstiin.

Epäpuhtaus on epäjärjestystä, joka sekoittaa järjestettyä maailmaamme. Tuo järjestetty maailma
jossa lika esiintyy, on aina sosiaalinen maailma. Normit ovat sosiaalisen maailman käytänteitä, joilla
sosiaalista järjestystä pidetään yllä. Esimerkiksi puhtaisiin vaatteisiin pukeutuminen on pitkään
kantanut muun muassa arvokkuuden ja luotettavuuden konnotaatioita. Sosiaalisen järjestelmän lika
on tulkittava ketsupin tahrimaa paitaa laajemmin. Vaatteita on monenlaisia, työasuja, juhla-asuja tai
vaikka miesten ja naisten asuja. Normeja rikotaan tilanteen sanelemasta pakosta, mutta myös
tarkoituksellisesti, silloin kun ne halutaan kyseenalaistaa. Muun muassa teekkkarit karnevalisoivat
pukeutumisen kulttuuria käyttämällä työhaalaria juhlapukunaan. Kulttuureissa miehille ja naisille on
myös useimmiten omat vaatteensa, joita ei pidä sekoittaa keskenään. Naiseksi pukeutunut mies
onkin vanha karnevalisoinnin keino ja se kertookin siitä miten vanha ko. erottelu on, sillä se
mainitaan jo Vanhassa testamentissa. Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä
mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne.
(5.Moos.)
Tartuttavuus on myös lian teoriaan liittyvä käsite, jonka määrittely on aikaan ja paikkaan
sidonnainen. Tartuttavuus voidaan ymmärtää vaarana, jossa lika laajenee sosiaalisen järjestelmän
sisällä hajottaen sitä. Intialaisessa havik bramiinien kulttuurissa symbolisesti saastunutta ihmistä
täytyy kestitä talon ulkopuolella, jotta tarttumiselta vältytään yhteisössä. Saastuneen täytyy myös itse
korjata pois hänen ruokailussaan käyttämä lehtilautanen, joka on hänen kosketuksesta saastunut.
Ainoastaan saastuneen havikin vaimo on ainoa, joka ei saastu lautaseen koskemisesta, ja näin hän
tuo esiin henkilökohtaisen suhteensa mieheen. (Douglas 2000, 84) Avioliiton, perheen ja puhtauden
yhdistelmä tulee esiin myös Lahtisen aineistossa. Esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä julkaistussa
Sunlight saippuan mainoksessa on saippuapakkauksen ohella kuvituksena iloinen kotirouva, joka
pitelee saippuaa ja heiluttaa kättä lausahtaen ”Tervetuloa takaisin” (liite: kuva 2). Mainoksen
kuvatekstissä kerrotaan, miten saippuan ansiosta saavutettu puhtaus on koko perheen etu. Lauseen
otsikon viesti kertoo, että Sunlight saippuaa on taas saatavilla, sillä sen valmistus oli tauonnut sodan
aikana. Otsikon kaksoismerkitys on kuitenkin helppo lukea tervehdykseksi kotiin palaavalle
aviomiehelle. Mainos on vuodelta 1951 ja on muistettava, että tuolloin kotityöt Suomessa olivat
vielä oletusarvoisesti naisten töitä.
1800-luvun lopulla kaupassa asioitiin usein oman astian kanssa, sillä saippua, kahvi, jauhot ja muut
vastaavat tuotteet olivat irtomyynnissä. Pakkaamaton massatavara ei visualisoidu mitenkään
huomiota herättävällä tavalla ja siitä syystä sen mainontaan ei kohdistunut suuria vaatimuksia.
Yksittäispakatut tuotteet alkoivat kuitenkin yleistyä 1900-luvun alussa ja sitä kautta kuvan merkitys

mainonnassa suureni ja mainonta alkoi saada nykyisinkin tunnistettavia piirteitään. (Lahtinen 2006,
19.)
Katson että tartuttavuuden ongelma oli yksi niistä tekijöistä, jotka vauhdittivat nykymuotoisen
mainonnan syntyä. Pakkaamiselle voidaan antaa monia funktioita, muun muassa logistiikka,
varastointi, standardisoitu annostelu ja estetiikka, mutta merkittävänä funktiona on myös erottelun
kautta syntyvä puhtaus tai ajatus siitä. Jokunen vuosi sitten kiinnitin huomiota uuteen
saippuamainokseen, jonka keskiössä oli nestemäisen saippuan pakkaus. Nykyisin tavanomaisesti
käytettyyn pumppupulloon oli tehty tekninen laajennus, jossa sensori tunnistaa pumpun alle
lasketun käden ja annostelee ennalta mitatun määrän saippuaa kädelle. Markkinoinnissa painotettiin
hygieenisyyttä, sillä oletetusti epäpuhtaan käden ei tarvitse koskea kliiniseen saippuaan. Saippuan
mahdollinen likaantuminen on vaara jolta jo paperipakkaus suojaa, mutta tässä annostelulaitteessa
vaaran symboliikka oli viety vielä pidemmälle.
Tartuttavuuden teoria pätee myös käänteisesti, mistä annostelulaite on hyvä esimerkki. Saippua
tartuttaa siinä olevaa puhtautta eteenpäin sillä edellytyksellä että kontakti on säädelty. Tässä
tuotteessa hyödynnetty positiivisen tarttumisen mekanismi on huomattu jo germaanien käsityksissä,
joissa onni saattoi siirtyä osittain esineiden ja aarteiden välityksellä, näiden vaihtaessa omistajaa.
( Douglas 2000, 180.)
Mikäli lian ja puhtauden käsitettä pyritään ymmärtämään syvällisesti, niin se tulee ymmärtää
sosiaalisten järjestelmien kautta. Periaate on kaikkialla sama, oli kysessä sitten primitiivinen,
moderni, uusi tai vanha kulttuuri. Primitiivisissä ja usein vanhoissa kulttuureissa järjestelmää
säätelevät säädökset ovat vain kokonaisvaltaisempia, kun taas modernisaatiokehityksen myötä
esimerkiksi suomalaisissa mainoksissa nähtävät puhtauskäsitykset näkyvät toisistaan erotetuilla
elämänalueilla. (Douglas 2000, 92.)
-- omat käsityksemme likaisuudesta ilmaisevat yhtä lailla symbolisia järjestelmiä ja
käyttäytymiserot suhteessa likaan poikkeavat eri puolilla maailmaan toisistaan vain
yksityiskohdissa. (Douglas 2000, 85.)

3. Puhtaus terveytenä
Puhtauden käsite täytyy siis lukea siinä ajallisessa ja sosiaalisessa kontekstissa jossa se on lausuttu.
Lahtisen tutkimuksessa käsitellyt mainokset tulee lukea nopeasti modernisoituvaa, mutta edelleen

agraarisuuteen painottuvaa suomalaista taustaa vasten. 1900-luvun alun Suomessa oltiin
kiinnostuneita suuren maailman virtauksista ja mainokset olivat yksi keskeinen kanava, jota kautta
tieto uutuuksista pääsi leviämään. Suomalaisen mainonnan alkuaikoina mainokset olivat
tekstipainotteisia ja niistä on luettavissa myös valistavaa sävyä. Puhtauden ja hygienian terveydelliset
vaikutukset oli Euroopassa huomattu Nightingalen tilastojen lisäksi muissakin yhteyksissä. Myös
ranskalainen kemisti Luis Pasteur oli 1800-luvun tutkimuksissaan huomannut bakteerien yhteyden
tauteihin ja hän tuli aloittaneeksi lääketieteellisen mikrobiologian alan (Encyclopædia Britannica,
2016). Kärpäset, luteet ja muut syöpäläiset olivat nyt potentiaalisia tautien kantajia ja se kerrottiin
myös mainoksissa.
Vuosisatojen vaihde oli merkittävä historiallinen jakolinja puhtauden kulttuurissa. Puhtauden
medikalisoituessa tapahtui mielestäni modernille kulttuurille tyypillinen eriytyminen puhtauden
käsitteessä. Tämä tarkoittaa sitä, että likaisuutta oli nyt hankala ymmärtää muutoin kuin terveyden
vaalimisen ehdoin (Douglas 2000, 85). Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä että puhtauden
sosiaaliset ja ennen kaikkea symboliset ulottuvuudet olisivat kadonneet. Mainokset pitivät osaltaan
huolta siitä, että puhtauden sosiaaliset merkitykset uusintivat itseään. Puhtaan kodin ajatus on
keskeisessä osassa 1900-luvun alun suomalaisissa saippua- ja puhdistusainemainoksissa. Kodin
puhtaus sosiaalisesti hyväksyttynä järjestyksenä on tiukasti sidoksissa moraaliin ja puhdas koti on
siten merkkinä normatiivisesta käytöksestä. Tässä kohtaa voisi kysyä, että kuka tai mikä oli se
ylempi taho, joka määritteli, ja määrittelee edelleen mainonnassa välittyvät arvot. Mainitsin
aikaisemmin, että mainokset keräävät kulttuurissa valmiina olevat elementit symbolisiksi paketeiksi
ja puhdas koti on juuri tällainen symboli. Siihen liittyvät merkitykset olivat jo olemassa ilman että
minkään ylivertaisen tahon täytyi niitä erikseen julistaa. Yhteiskunnan järjestyksenpitäjillä oli
kuitenkin oma välillinen roolinsa merkityksen muotoutumisessa, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Likainen ja siten epäjärjestyksessä oleva koti implikoi sosiaalisesta ja kenties myös psyykkisestä
poikkeavuudesta ja tämä kielii normien noudattamatta jättämisestä. Yhteisten tapojen rikkominen
taas johtaa mahdollisesti yhteiskunnan järjestyksenpitäjien interventioon. Näitä asioita puhdas koti
symboloi vielä tänäkin päivänä. (Douglas 2000, 15.)

4. Puhtaus kauneutena
Puhtaus alettiin ymmärtää eriytyneesti hygieenisenä kysymyksenä, mutta myös esteettinen
näkökulma alkoi korostua. Estetiikka ei ole sosiaalisesta kontekstista irrallinen osa, joka on yksilön
autenttinen makukysymys, vaan sen merkitykset ovat kollektiivisesti jaettuja. Puhtauden ja

esteettisyyden normeissa on yhteistä se, että niiden noudattamatta jättämiseen liittyy sosiaalista
häpeää (Douglas 2000, 132). Puhdistusainemainosten osalta hammastahnamainosten tarkastelussa
voi nähdä esteettisten painotusten lisääntymisen.
Vuosisadan vaihteen valokuvissa ja maalauksissa ei tavallisesti hymyilty niin että hampaat näkyvät.
Hampaat paljastavaa leveää virnistystä pidettiin epäsopivana. Tähän vaikutti osaltaan myös se, että
useilla ihmisillä oli tuolloin huonot hampaat. Lahtisen mukaan tämä hampaita piilotteleva kuvasto
oli aluksi nähtävissä myös hammastahna- ja suuvesimainoksissa. Nykyisin vaikuttaisi jotenkin
oudolta, että hammastahnamainoksessa hymyiltäisiin hampaita paljastamatta. Hampaat alkoivat
kuitenkin näkyä mainoksissa 1930-luvulta eteenpäin, kun alun perin norjalaista Si-Ko
hammastahnaa alettiin mainostaa Suomessa. Si-Ko:n lisäksi myös kansainvälisen Oxygenol:in
mainonta tehostui, sillä Oxygenolin tehdas avattiin Suomeen vuonna 1928. Eräässä mainoksessa
hampaat näkyvät ja teksti kertoo suurellisesti että yli 500 hammaslääkäriä suosittelee tuotetta (liite:
kuva 3.). Yliampuvat mainostekstit olivat tuolloin tavallisempia, sillä mainontaan ei kohdistunut
samanlaista säätelyä kuin nykyisin. Ensimmäinen mainonnan etiikkaa koskeva laki säädettiin
Suomeen 1930-luvulla ja siinä kiellettiin ”ehdottoman pettymyksen tuottava liioittelu” mainoksessa
(Lahtinen 2006, 65). Laki oli vahvasti tulkinnanvarainen ja sillä ei ollut vielä suurta vaikutusta.
Hammaslääkärien arvovalta otettiin kuitenkin heti käyttöön markkinoinnissa ja suuhygienian osalta
sen voi huomata tänäkin päivänä, kun lukee hammastahnoihin kirjoitetun Hammaslääkäriliiton
suosituksen. (Lahtinen 2006, 79-83.)
Naiset olivat muodostuneet Manner-Euroopassa ja Yhdysvalloissa merkittäväksi itsenäiseksi
kuluttajaryhmäksi jo 1800-luvulla. Historioitsija Anna Kortelainen on kirjoittanut siitä, miten
tavaratalot olivat keskeisessä roolissa modernin naiskulttuurin synnyssä (2005). Naisista tuli
tavaratalojen merkittävä asiakasryhmä joka otettiin huomioon tuotevalikoimassa, mikä lisääntyvässä
määrin tarjosi kauneuteen liittyviä tuotteita naisille. Tämän johdosta naisille alettiin myös
markkinoida tuotteita, jotka katsottiin palvelevan nimenomaan naisten tarpeita. Suomessa saippuan
markkinoinnissa alkoi 1930-luvulta eteenpäin näkyä aiempaa enemmän kauneussaippuoiden
mainoksia, jotka oli kohdennettu naisille. Miksi tämäkin tapahtui juuri 30-luvulla, jolloin lamakin
koetteli Suomea? Siihen vaikuttivat tietysti monet asiat, kuten kansainvälisten brändien parantunut
saatavuus ja niiden suurentunut mainonta. Lahtinen mainitsee että kauneustuotteiden mainonnalla
haluttiin välittää kaupunkilaisen ja modernin naisen mielikuvaa, siinä missä Mäntysuovan kaltaisten
taloussaippuoiden mainonnassa luotettiin kotimaiseen maaseuturomantiikkaan (Lahtinen 2006, 54).
Katson että myös Helsingin kaupunkikulttuurin kehittyminen vaikutti kauneustuotteiden

mainontaan, sillä Suomen ensimmäinen moderni tavaratalo Stockman valmistui nykyiselle
paikalleen Aleksanterinkadulle vuonna 1930. Oma vaikutuksensa on varmasti myös sillä, että
mainospiirtämöjen ohella myös sellaisten ympäri maata luettavien aikakausilehtien kuten Suomen
Kuvalehden ja Kotilieden toimitukset sijaitsivat Helsingissä. Stockmanin ja toimitusten sijainti
Helsingissä ei yksin vaikuttanut mainosten sisältöön, mutta jonkin asteisesta korrelaatiosta saattaa
olla kyse.

5. Puhtauden viehätys
Viehättävältä näyttäminen on useissa kulttuureissa ymmärretty tarpeena, jonka vaaliminen
painottuu enemmän naisiin kuin miehiin. Avioituminen ja sopivan aviomiehen löytämisen tarve
aiheutti nuorille naisille suuremman sosiaalisen taakan 1900-luvun alun Suomessa, kun naisen
sinkkuutta ei katsottu hyvällä. Sinkkunainen on anakronistinen ilmaus, sillä sen käyttö Suomessa
yleistyi vasta 1900-luvun lopulla (Häkkinen 2004, 1156). Naimattomaksi jäämistä pelättiin ja
vanhan piian status oli merkki sosiaalisesta poikkeavuudesta. Joissain mainoksissa tämä ongelma
tuotiin esiin hyvin eksplisiittisesti (liite: kuva 4). Historioitsija Anu Korhonen on tutkinut naisiin
liitettävää kauneuden käsitettä uuden ajan alun Englannissa ja eräs tulkinta on, että patriarkaalisessa
kontekstissa kauneus on naiselle resurssi, jolla hän voi käyttää valtaansa miehiin (emt. 2008, 337).
Vanhoja suomalaisia mainoksia katsellessa voi arvioida sitä millainen käsitys naiskauneudesta välittyi
mainoksista. On myös tärkeä muistaa, että tuolloin suurin osa mainosten suunnittelijoista oli
luultavasti miehiä ja siten mainoksessa esitetty kauneus on korostetusti miehinen näkökulma. Välillä
ruskettunutta ihoa naisilla on ihailtu ja paheksuttu, samoin kuin laihuuttakin. Myös meikkaus ja
meikittömyys kantavat erilaisia sosiaalisia merkityksiä historian vaiheissa. Puhtaus on kuitenkin aina
selkeästi mukana kauneuden arvioinnissa.
Puhtauden ja kauneuden konkreettiset ja symboliset merkitykset ovat sidoksissa moraaliin.
Konkreettisen puhtauden yhteys kauneuteen on ilmeinen, mutta sanojen yhteys moraaliin on myös
suomenkielen sisässä oleva ominaisuus. Kun tarkastelee esimerkiksi aikanaan naisiin positiivisena
liitetyn ja moraalisen siveä sanan etymologiaa, voi huomata kiinnostavia yhteyksiä merkityksissä.
Siveä sanalla ei ole tarkkoja vastineita sukukielissä, mutta joitain vastineita on esitetty. Karjalan
šivakka ’sileä, liukas’, viron siivakas ja sivakas ’solakka’ ja hantin süg ’kaunis’. Alkuperäiseksi
sanavartaloksi rekonstruoitu śiwa tarkoittaa siistiä. (Häkkinen 2004, 1167.) Siveä on abstraktia
ominaisuutta kuvaava adjektiivi, mutta etymologian perusteella sen merkitykset voi konkretisoida
määreisiin jotka kuvaavat huoliteltua ulkomuotoa.

Lopuksi
Puhtauteen liittyvistä mainoksista voi lukea niitä seikkoja jotka mahdollisesti aiheuttivat sosiaalista
häpeää tutkittuna ajanjaksona. Häpeä on potentiaalinen uhka, jonka kautta mainoksen retoriikka
rakentuu. Mainonnan mekanismit eivät kuitenkaan nojaa ainoastaan häpeän pelkoon, vaan mukana
oli aimo annos uusimpien teknisten ja tieteellisten saavutusten varauksetonta ihailua, joka näkyy
vaikkapa hurjalta kuulostavassa radiumpitoisessa hammastahnassa. Sosiaalinen häpeä oli tietysti
myös erilaista sukupuolten välillä. Miehillekin markkinoitiin kaljuuntumista estäviä tuotteita, mutta
monet tuotteet kuten hammastahna ja shampoo, olivat kuitenkin niin miesten kuin naistenkin
käyttämiä tuotteita.
Mainontaa voi historiallisesti lukea representaationa vallinneesta yhteiskunnallisesta järjestyksestä.
Kuitenkin sillä varauksella, että kapitalistisessa kontekstissa järjestys tuodaan ilmi tuotantovälineitä
hallitsevien tahojen äänellä. Saippuamainonnan kautta hahmottuu hyvin myös epäjärjestys.
Lahtinen käsittelee kirjassaan joitain luonnon ja luonnollisuuden merkityksiä mainonnassa, ja ne
näyttävät liittyvän pääsääntöisesti tuttuun ja turvalliseen kotimaisuuteen. Luonnollisuuden
merkitykset voisivat avata kiinnostavan jatkotutkimuksen siitä miten luontoa on laajemmin käsitelty
suomalaisessa mainonnassa. Mäntyöljystä valmistetussa Mäntysuovassa on tuttu ja turvallinen
metsän tuoksu. Miksi suomalainen metsä mielletään turvalliseksi? Siihen en osaa vastata, mutta syyn
tunsivat ainakin Aleksis Kiven seitsemän veljestä, jotka pakenivat metsään, kun heidän paikkansa
yhteiskunnan järjestyksessä kyseenalaistui.
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