
SEINÄJOEN KAUPUNKI

SJK/175/02.08.00.00/2017

Valokuvaaja Kalevi A. Mäkisen Seinäjoki-kokoelman hankkiminen

Kh 13.2.2017, § 47

Valokuvaaja Kalevi A. Mäkisellä on pitkä ja ansiokas ura valokuvaajana, minkä 
johdosta hänellä on hallussaan mittavat ja arvokkaat valokuvakokoelmat, joista 
hän on luopumassa.  Hänen kuviaan on käytetty julkaisuissa, mainoksissa ja do-
kumenteissa sekä ollut esillä lukuisissa näyttelyissä. Seinäjokea käsittelevää ai-
neistoaan Kalevi A. Mäkinen on tarjonnut kaupungille/ maakuntamuseolle.

Kalevi A. Mäkinen aloitti valokuvauksen Seinäjoen seudulla 1956.  Alkuun kuvaa-
minen oli satunnaisempaa, mutta pian toiminta muuttui ammattimaiseksi ja syste-
maattiseksi.  Erityisen kattava hänen kokoelmansa on vuodesta 1960 eli Seinä-
joen kaupungiksi tulosta eteenpäin aina 2000-luvun alkuvuosiin.  

Seinäjoki-kokoelma käsittää yli 5.000 otosta.  Osa kuvista on mustavalkoisia ja osa
värikuvia. Mukana on rakennuskuvia, kaupunki- ja katunäkymiä, ilmakuvia, maise-
makuvia ja kuvia kaupungin tilaisuuksista tai merkittävistä tapahtumista. Kalevi A. 
Mäkinen on valmis luovuttamaan kokoelman täysin käyttöoikeuksin kaupungille 
25.000 €:n hintaan.

Museotoimenjohtaja Susanna Tyrväinen on tutustunut kokoelmaan.  Hänen mu-
kaansa kokoelma on sekä laadullisesti että sisällöllisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokas.  Se kattaa ajallisesti koko Seinäjoen kaupunkiajan seuraten kaupungin 
kehitystä ja muutoksia.  Kuvat täydentävät maakuntamuseon kokoelmaa erinomai-
sesti, ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Oleellista kuvien käytön kannalta on, 
että kaupunki/ museo saa kuviin täydet käyttö- ja kopiointioikeudet sekä jälleenluo-
vutusoikeudet taksojensa mukaisin korvauksin.

Valokuvakokoelman hankinnasta on Kalevi A. Mäkisen ja kaupungin välillä laadittu
oheinen sopimus:

”HANKINTA- JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Seinäjoen kaupunki on ostanut valokuvaaja Kalevi A. Mäkiseltä noin 5 000 kuvaa 
käsittävän Seinäjoki-aiheisen kokoelman.

Kokoelmassa on sekä diakuvia että negatiiveja niin laaka- kuin kinokoossa. Osa 
kuvista on mustavalkoisia, osa värillisiä. Mukana on rakennuskuvia, kaupunki- ja 
katunäkymiä, ilmakuvia, maisemakuvia ja kuvia kaupungin erilaisista tilaisuuksista.
Kuvauskohteita ovat mm. teatteri, Lakeuden Risti ja Aalto-keskus, kaupungintalo, 
KELA, oikeustalo, vanha sähkölaitos jne. Kuvia on myös Törnävältä, uimarannoil-
ta, kampukselta, jääurheilukeskuksesta, Ruuhikoskelta, kesäjuhlilta, kauppaseu-
rasta yms.  Ajallinen kattavuus on 1950-luvun lopusta 2000-luvun alkuun.

Kuva-aineisto tallennetaan Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseoon osaksi museon 
kokoelmia, ja se säilytetään kokonaisena. Museo arkistoi aineiston ja hallinnoi sitä.

Seinäjoen kaupunki maksaa diakuvista ja negatiiveista kertakorvauksena 25 000 
euroa. Maksu sisältää kuvien lisäksi kuvien käyttöoikeudet seuraavasti:



SEINÄJOEN KAUPUNKI

Seinäjoen kaupungilla on oikeus ilman erillistä lupaa ja korvausta

- käyttää aineistoa kaikessa kaupungin julkaisu-, näyttely-, tiedotus- ja markki-
nointitoiminnassa, myyntituotteiden valmistuksessa ja muussa toiminnassa, 
myös tietoverkoissa;

- luovuttaa aineistoa ulkopuolisille tahoille ja periä siitä käyttökorvauksia mu-
seon normaalikäytännön mukaisesti;

- valmistaa kappaleita ja siirtää aineisto tarkoituksenmukaiselle formaatille, 
myös digitaalisesti.

Kuvat ovat ainoat kappaleet, joten tekijälle ei jää rinnakkaista oikeutta aineistoon.

Kuvia käytettäessä mainitaan kuvaajana Kalevi A. Mäkinen, lähteenä Etelä-Poh-
janmaan maakuntamuseon kuva-arkisto.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle.”

Valmistelija: toimialajohtaja Heikki Vierula

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää 
- esittää että valtuusto myöntäisi 25.000 €:n määrärahan Kalevi A. Mäkisen Sei-

näjoki-valokuvakokoelman hankkimiseksi ja
- ostaa Kalevi A. Mäkiseltä Seinäjoki -kokoelman laaditun sopimuksen mukaisin 

ehdoin, mikäli valtuusto hyväksyy esitetyn määrärahan.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vierula, p. 06 416 2170, 
heikki.vierula(at)seinajoki.fi 

- - - 

Valt 20.2.2017, § 25

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää 25.000 €:n määrärahan Kalevi A. Mäkisen Seinäjoki-valokuva-
kokoelman hankkimiseksi. 

Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vierula, p. 06 416 2170, 
heikki.vierula(at)seinajoki.fi 


