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TÄNÄÄN 

DESIGNMUSEON luento-
ja keskustelusarja käsit-
telee postmodernismia.
Tänään tiistaina muotoi-
lija Markku Salo on yksi
keskusteluun osallistu-
vista taiteilijoista. 

Millainen keskustelu on
luvassa, muotoilija
Markku Salo?
”Me analysoimme omia
töitämme. Näytämme
niistä kuvia, mutta
tietysti siellä on niitä
esilläkin. Varmasti ylei-
sökin saa puuttua peliin,
jos herää kysymyksiä.”

Mitä postmodernismi
tarkoittaa?
”En ole sillä tavalla
teoreetikko, että lähtisin
ajattelemaan asioita
teorioiden kautta. Taitei-
lijat ottavat vaikutteita
sieltä ja täältä. Sitten
teoksissa alkaa olla
yhteisiä piirteitä. Yleen-
sä taiteilijat ovat sellai-
sia, että he vain tekevät,
vaikka tietysti on myös
heitä, jotka tykkäävät
teorioista.”

Tuomas Kokko

G Postmoderni muotoilu –
mitä se on? -keskustelu
Designmuseossa (Korkea-
vuorenkatu 23) klo 18.
Liput 8–10 e.

Päivän vinkkaaja
Palstalla haastatellaan ajankoh-
taisia ihmisiä.

Teorioita
taiteesta

Markku Salo

Tänään: Aurora, Aura, Auri (suom.), Aurora (ruots.), Konni, Galina, Iina, Inna (ortod.)
Huomenna: Kalervo (suom.), Torgny, Torkel (ruots.), Roni, Jehki (ortod.)Nimipäivät

YHDYSVALTAIN laivasto saattaa pi-
an aloittaa meri- ja ilmapar-
tioinnin Etelä-Vietnamin rannik-
kovesillä estääkseen Pohjois-Viet-
namin puolelta tulevien kommu-
nististen joukkojen ja aseiden
tuonnin Etelä-Vietnamiin, kertoi-
vat asiantuntevat lähteet Wash-
ingtonissa.
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USA:n laivasto
valmistautuu
partiointiin
Vietnamin vesillä
(Hels. San. kirjeenvaihtajalta)
Washington, 9.3. (UPI)

VALOKUVAAJA Hannes Heikura
kuoli viime viikolla kotonaan
Helsingissä. Hän oli 56-vuotias,
syntynyt 7. huhtikuuta 1958 Kar-
vialla, Satakunnassa.

Hannes Heikura oli aikansa
parhaita lehtikuvaajia. Hän työs-
kenteli kaksikymmentä vuotta
Helsingin Sanomissa ja kehitti
omaperäisen tyylin, joka teki
joistakin uutiskuvista suorastaan
ikonisia.

HEIKURA ETSI lehtikuvissaan täy-
dellistä hetkeä. Sitä hakiessaan
hän työskenteli mieluiten yksin,
erillään muista. 

Heikura ei ollut luonteeltaan
reportaasien kuvaaja vaan haki
yhtä yksittäistä kuvaa, jota taval-
lisesti vielä kuvankäsittelyllä pel-
kisti ja dramatisoi.

Ehkä tunnetuin hänen lehtiku-
vistaan esitti Mika Myllylää har-
joitussuollaan Tervanevalla. Uu-
punut hiihtäjä tuo mieleen kris-
tushahmon.

HEIKURA OLI romantikko, mutta
silti häntä kiehtoivat päiväkoh-
taiset uutisaiheet. Hän viihtyi
siellä, missä tapahtui. Hän lähti
mielellään urheilukilpailuihin
ottamaan oman, heikuramaisen
kuvan.

Sen vuoksi hän myös suhtau-
tui joka ainoaan uutiskeikkaan
antaumuksella, suorastaan anka-
rasti.

Heikura palkittiin suurin piir-
tein niin usein kuin mahdollista.
Hänet valittiin Vuoden lehtiku-
vaajaksi neljästi, hän voitti Foto-
finlandian vuonna 2008 ja otti
useita kertoja Vuoden lehtiku-
van. Suomen Kuvalehden jour-
nalistipalkinto hänelle myönnet-
tiin vuonna 2006. Palkinto on
annettu vain kerran aikaisem-
min valokuvaajalle.

HEIKURA JÄTTI lehtityön vuonna
2010. Sen jälkeen häneltä val-
mistui kaksi näyttelyä Dark Zone
(2011) ja We Walk Alone (2013).
Molemmat saivat runsaasti kii-
tosta ja laajalti huomiota. 

Kuvat olivat mustavalkoisia ja
suurikokoisia, ja ne oli otettu
Helsingin keskustan kaduilla.
Niiden musta oli syvää ja valo
jyrkkää.

Kohteet olivat yksinäisiä hah-
moja kaupunkimiljöössä.

Heikura jatkoi saman aihepii-
rin kuvaamista, ja hänet nähtiin
usein kameroineen kadulla Hel-
singin Kampissa. Hän oli juuri
saamassa valmiiksi trilogian kol-
mannen näyttelyn.

Siinä oli tarkoitus olla mukana
myös väriä: mustan oheen oli
tullut syvää punaista.

Heikuralla oli näyttelylle hä-

nelle tyypillisen romanttinen ni-
mi valmiina: The End of The
Road.

Työ jäi häneltä kesken, mutta
se on tarkoitus saattaa loppuun.

Joitakin tulevan näyttelyn ku-
vista ehti ilmestyä Helsingin Sa-
nomien sunnuntaisivujen jutus-
sa Yksinäisyys on yhä arvoitus
23. maaliskuuta 2014. 

Nämä sivut ovat juuri saaneet
hopeapalkinnon arvostetussa
Best of News Design -kilpailussa.
Kansainvälinen tuomaristo oli
pitänyt kuvia ”uskomattoman
emotionaalisina”.

PIMEYS EI jättänyt Hannes Hei-
kuraa rauhaan. Se pelotti ja
kiehtoi häntä. Hän muisteli lap-
suuden syvää pimeää maaseu-
dulla, sellaista oikeaa pimeää,
jota kaupunkilaiset harvoin koh-
taavat.

Hän arveli kipeän suhteensa
pimeään tulevan lapsuuden pe-
loista.

Näyttelyissä saattoi nähdä, mi-
ten Heikuran kuvien musta vai-
kutti melkein kolmiulotteiselta –
siihen olisi saattanut astua si-
sään.

Koska Heikuran kuvat olivat
niin mustia ja pimeitä, moni luu-
li hänen viihtyvän varjoissa,
mutta hän arveli asian olevan
juuri päinvastoin: hän yritti löy-
tää pimeästä edes jonkin valon.
Hallita pimeää, ettei se hallitsisi
häntä.

”En tiedä, mitä siellä pimeäs-
sä on, enkä haluakaan tietää”,
hän sanoi.

HEIKURA PUKEUTUI mustiin, ai-
na. Hän hymyili harvoin, eikä
koskaan valokuvissa.

Kahden viimeisen näyttelyn
kuvissa valo on häikäiseviä kei-
loja ja välähdyksiä. Kuvien au-
rinko ei lämmitä.

Maailma jää pimeäksi ja kyl-
mäksi. Valo nähdään kuin vii-
meistä kertaa.

Ihmiset Heikuran kuvissa ovat
maailmaan heitettyjä, yksin ja
etäällä toisistaan.

Sekin kuului Heikuran maail-
mankuvaan, jossa onnen hetki
oli lyhyt ja katoava. Hänen huo-
mionsa kiinnittyi suruun, joka
seuraa jokaista onnen hetkeä,
ennemmin tai myöhemmin.

KOSKA HEIKURA etsi valoa, hän
ei pitänyt syksystä ja valon ka-
toamisesta.

Kevät oli hänestä parasta ai-
kaa. Silloin valo palaa, se on kir-
kasta ja tulee matalalta.

Ilkka Malmberg

G Kuvakooste Hannes Heikuran
valokuvista, A 14–A 15.

Valokuvaaja tunsi mustan ja pimeän
Hannes Heikura 1958–2015

Hannes Heikura, 2011.

Kuolleet

JUHANI NIIRANEN HS

VIIME viikon Bongaa paikka -lu-
kijakilpailuun tuli määräaikaan
mennessä vajaat 70 vastausta,
joissa lähes kaikissa paikka oli
osattu tunnistaa.

Kuva Munkkiniemen päässä
olevalta Kone Oy:n pääkonttorin
rakennustyömaalta oli otettu 20.
joulukuuta 1971.

Tekijätiimi ei kuitenkaan har-
mittele tehtävää liian helpoksi,
sillä lukijat lähettivät roppakau-
palla mielenkiintoisia tarinoita. 

RAKENNUSTYÖMAA oli aikoinaan
kiivaan kädenväännön kohde.
Hissiyhtiö Kone oli ostanut ja
kunnostanut ränsistyneen
Munkkiniemen kartanon ja saa-
nut sopimuksen mukaan kau-
pungilta tontin uudelle pääkont-
torilleen. Paikalliset asunto-osa-
keyhtiöt valittivat asemakaavas-
ta, mutta KHO hylkäsi valitukset.

”Äänekkäin valittaja oli näytte-
lijä ja ohjaaja Edvin Laine, joka
asui yhdessä näyttelijöiden elä-
kesäätiön rakennuttamasta kol-
mesta aravatalosta, joita kutsut-
tiin Apinalinnaksi”, muistelee Il-
po Aarniala.

”Laine käynnisti julkisuudessa
kiivaan vastustuksen, mikä suu-
tutti Kone Oy:n toimitusjohtajan
Pekka Herlinin. Tämä nosti Lai-
netta vastaan herjauskanteen.
Laine voitti tämän taistelun,
mutta pääkonttori rakennettiin.”

Äkäisen ohjaajan muistaa
myös Heikki Hämäläinen, joka
oli tuohon aikaan töissä raken-
nustyömaalla. 

”Laine kävi usein metelöimäs-
sä ja heristelemässä kävelykeppi-
ään meille, että pilaamme hie-
non puistomaiseman.”

APINALINNAN asukkaita olivat
muun muassa näyttelijät Markus
Rautio ja Tarmo Manni, jonka
parveke näkyy kuvan oikeassa
laidassa autotallin yläpuolella
ensimmäisessä kerroksessa. Par-
vekkeeltaan hän joskus jakoi
karkkeja lapsille ja esitti heille

pieniä näytelmiä.
”Siellä Manni myös kuivatteli

Jokamies-paitojaan”, Pirjo Virta-
nen muistelee.

Arkkitehti Keijo Petäjän suun-
nittelema rakennus vaatii kun-
non paalutuksen, sillä maaperä
oli paikalla hyvin vetinen.

ENNEN Koneen pääkonttoria pai-
kalla sijaitsi lasten iltapäiväker-
ho.

”Lapset saivat sieltä myös ruo-
kaa, joka jaettiin lähinnä soppa-
tykistä. Silloin jäin elämäni ajak-
si koukkuun, koska yhtenä päi-
vänä oli pinaattikeittoa, jota en
aikaisemmin ollut koskaan mais-
tanut”, kertoo Kari Tuompo. 

Moni muisteli lämmöllä lam-
pea, jonka päälle talo on osittain
rakennettu. ”Odotimme aina
jään tuloa, ja oli jännittävää

mennä luistelemaan lammen
jäälle. Myöhemmin varoittelin
aina omia lapsiani menemästä
lammen heikoille jäille”, kirjoit-
taa Ritva Riikonen.

UUSI RAKENNUS valmistui vuon-
na 1973. Koska kyseessä oli hissi-
firma, talon hissit olivat viimeis-
tä huutoa, kertoo Koneella tuol-
loin työskennellyt Reijo Heikki-
nen. Toisinaan testihissit aiheut-
tivat pientä häiriötä.

”Yksi hauska kokeilu oli puhu-
vat hissit. Tuotekehityksen pojat
ohjelmoivat konehuoneessa eri-
laisia tekstejä, joita kuultiin his-
sikorissa. Sieltä saattoi kuulua
esimerkiksi ulos mennessä tie-

dotus ’muistithan ottaa sateen
varjon mukaan, ulkona sataa’.”

ONNETAR arpoi kirjapalkinnon
voittajaksi Elina Kivelä-Taski-
sen. Hän saa John Simonin teok-
sen Koneen ruhtinas (Otava).

Tämän viikon arvoituksessa
on matala, mutta laaja raken-
nus. Missä ja milloin kuva on
otettu? Entä tiedätkö, mitä talos-
sa on tapahtunut ja onko sinulla
paikasta omakohtaisia muistoja?

G Lähetä vastauksesi 12. maalis-
kuuta mennessä osoitteeseen
hs.ihmiset@hs.fi. Kirjoita otsikoksi
Bongaa paikka. Osallistujien kes-
ken arvotaan kirjapalkinto.

Ikkunanpesijän painajainen
Miska Rantanen HS

Bongaa paikka

Lukijakilpailussa julkaistaan histo-
riallisia kuvia. Lukijan tehtävä on
keksiä, missä kuva on otettu.

Missä talon kuva sijaitsee ja mihin maailman aikaan kuva on otettu?

Maaperää paalutettiin Munkkiniemessä joulukuussa 1971.

JARMO MATILAINEN

HS

VÄRIKKÄÄT hahmot, joita on aina
ja on nytkin MM-kisoissa, eivät
useinkaan ole suuria pelaajia –
poikkeuksia tietysti on vaan pa-
remminkin tietynlaisia show-
tyyppejä, joita yleisö tarkastelee
mielellään ja joiden erikoislaatui-
suudelle se saattaa antaa suuren-
kin arvon.

Tällaiset pelaajahahmot ovat
tavallisesti rapakon takaisen kiek-
komaailman kasvatteja. USA:n ja

Kanadan joukkueesta heitä nyt-
kin löytyy, mutta pari värikästä
hahmoa voi ainoana eurooppalai-
sena joukkueena sanoa omista-
vansa oma leijonamiehistöm-
me.– – Matti Keinonen on saanut
kanadalaiset havaitsemaan uute-
na ja yllättävänä tosiasiana, ettei
show-pelaajan edellytys ole pel-
kästään suuri koko, kovat otteet ja
nopea, mutta suoraviivainen luis-
telutyyli.

Heitä on ihmetyttänyt tuo pie-
nikokoinen suomalainen hyök-
kääjäpelaaja, joka pystyy teke-
mään luistimillaan olemattoman
pienen ympyrän ja kuitenkin pys-
tyy pitämään kiekon hallussaan ja
samalla jopa saattaa vastustajat
naurunalaiseksi. 

”Mölli” ja Lalli
Suomen
show-veikot
Tampere, tiistaina (Antero Raevuori)

HS 50 vuotta sitten keskiviikkona 10. 3. 1965

Tämän katseen, jonka on luonut
9-vuotias tamperelainen Kristii-
na Hautanen, edessä horjuu
Neuvostoliiton komea puolusta-
ja Aleksander Ragulinkin.

HS



� Lama. Vuoden kuva-
essee ja vuoden lehti-
kuvaaja 2009.

Mestarin kuvat
jatkavat elämäänsä

Valokuvaaja Hannes Heikura 1958–2015
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"Ainut asia
mitä toivon on,

että kuvista
näkisi, että

nautin
työstäni."

Hannes Heikura

� Ero. Suomen pankin
pääjohtajan Rolf Kullbergin
lähtö. Vuoden lehtikuva ja
uutiskuva 1992. Heikura
valittiin myös vuoden
lehtikuvaajaksi.

� Loputon tuska, joka
esittää Mika Myllylää
suoharjoituksissa Haapa-
järvellä. Vuoden lehtikuva
1997.

� Enkelit paikalla. Helsin-
gin vanhimman jouluka-
dun, Kluuvikadun avajai-
set. Vuoden lehtikuva
2001.

� Kauneutta ja kuolemaa.
Sotilas vartioi unikkopel-
tojen tuhoamista Kan-
daharissa, Afganistanissa.
Vuoden lehtikuva 2007.

� Jyrki Katainen hermo-
savuilla ennen puolueval-
tuustoa eduskunnan Pikku-
parlamentissa. Vuoden
lehtikuvaaja 2007.

A Vuoden lehtikuvaaja
1992, 2005, 2006, 2007 ja
2009
A Vuoden lehtikuva
1992, 1996, 1997, 1998,
2001, 2007
A Vuoden uutiskuva
1992, 1993, 1996 ja 2002
A Vuoden kuvaessee
2009
A Vuoden urheilukuva
1992 ja 1997
A Vuoden kuvituskuva
1996
A Suomen Kuvalehden
journalistipalkinto 2006
A Fotofinlandian pääpal-
kinto 2008

G Hannes Heikuran
muistokirjoitus sivulla B 10

Hannes Heikura

HS:n pitkäaikainen valokuvaaja Hannes Heikura on kuollut. Monesti
palkitun Heikuran kuvat piirtyivät osaksi suomalaisten kuvamuistia. 
Hänen muistokirjoituksensa on sivulla B 10.
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