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Kansikuva: 

Ferdinand von Wright (1822-1906): Taistelevat metsot, 1886 (124x188,5 cm), Ateneumin taidemuseo. 

Kuva: Kansallisgalleria.

Artikkelin kirjoittaja Kaisa-Maria Remes (FM) työskentelee geologina Saimaa Geopark yhdis-

tyksessä ja on kiinnostunut geologian lisäksi kulttuuriperinnöstä. Tässä artikkelissa yhdistyvät 

nämä kaksi kiinnostuksenkohdetta tuoden esille huomioita siitä, kuinka katsella maisemamaa-

lauksia geologisesta näkökulmasta.
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Millainen on suomalainen sielunmaisema ja välittyykö siitä maiseman geologiset piirteet? 
Suomalaisessa maisemataiteessa, oli kyseessä 1800-luvun lopun maisemamaalaukset tai 
uudemmat valokuvateokset, on kuvattu järviä, kuohuvia koskia, kalliojyrkänteitä, kumpui-
levia harjujonoja, siirtolohkareita ja lohkareisia metsänsisuksia. Monista teoksista hahmot-
tuu myös kuvattavan kohteen geologia melko tarkasti, vaikka taiteilija ei olisikaan pyrkinyt 
siihen tietoisesti. Geologinen luonnonperintö on siis lähtemättömästi osa maisemataidet-
tamme, kun vain osaamme katsoa sitä geologin silmin.

Geologinen luonnonperintö – maiseman 
tarina

Mitä geologinen luonnonperintö sitten oikein tarkoittaa? Kulttuuri- 
ja luontokohteesta tulee osa meidän yhteistä perintöämme, kun se 
käsitetään ja tulkitaan sellaiseksi (UNESCO World Heritage Centre, 
2019). Me ihmiset siis määrittelemme mikä on kulttuuri- ja luon-
nonperintöä. Siihen liittyy se mitä haluamme säilyttää jälkipolville 
ja se mitä haluamme kertoa aikaansaannoksistamme ja luonnon ih-
meistämme. Geologista luonnonperintöä voivat olla erilaiset maa- ja 
kallioperän kohteet ja alueet. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, 
tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:lla on maailmanperintöohjelman 
lisäksi kansainvälisesti merkittävien geologisten alueiden vaalimi-
seen ja suojeluun tähtäävä ohjelma (UNESCO Global Geoparks, 2019), 
johon Suomesta on pyrkimässä muun muassa Saimaa Geopark. Geo-
loginen luonnonperintö välittyy maisemamaalauksista ja paikanpääl-
lä Saimaa Geoparkin alueella esimerkiksi Imatran kosken kuohuista 
ja sitä reunustavista kalliojyrkänteistä (kuva 1).

Perinteisesti on ehkä ajateltu, etteivät maisemamaalaukset kerro ta-
rinaa historiallisten maalausten tavoin. Maisemilla on kuitenkin oma 
tarinansa kerrottavana. Geologisen luonnonperinnön sisäistäminen 
asettaa maiseman todelliseen aikaperspektiiviin eli syntyy aivan uusi 
tulkinnan taso, kun ymmärrämme ympäristön geologisten muodos-
tumien syntyprosessin. Jos maiseman tulkinnassa ottaa huomioon 
kulttuuriperinnön eli meidän ihmisten tekemien asioiden lisäksi geo-
logisen ulottuvuuden, ajan jäljet voi ulottaa jopa miljardeja vuosia 
taaksepäin. Kuvitetun tai todellisen maiseman katsojalla tai kokijalla 
on siis mahdollisuus ”nähdä” kalliojyrkännettä katsoessaan miljardeja 
vuosia sitten syvällä maankuoressa syntyneet kivilajit tai harjusaaria 
ihaillessaan ymmärtää muinaisen mannerjäätikön pohjalla virrannei-

den sulamisvesien voiman. Tällöin myös ihmisen ja geologian suhde 
tulee ilmeiseksi. Olemme hyödyntäneet kallioperän antimia raken-
tamisessa tai louhineet siihen kanavia, sekä kulkeneet ammoisista 
ajoista lähtien harjuselänteitä ja reunamuodostumia pitkin.

Suomessa maisemamaalauksen nousuun 1800-luvun lopun suosi-
tuimmaksi aihepiiriksi, vaikutti osaltaan vuosina 1845-52 julkaistu 
Zachris Topeliuksen Finland framstäldt i teckningar -kirjan väritetty 
laitos, joka esittelee 120 litografikuvalla Suomen kahdeksaa maakun-
taa. Kirjasta on tehty uudelleen toimitettu painos vuonna 1995 (Klin-
ge & Reitala, 1995). Saimaa Geoparkin kohteista kirjassa on kuvitettu 
Imatran koski, Savitaipale ja Porrassalmi. Esimerkiksi Savitaipaleen 
kirkkoa ja sen ympäristöä esittävästä litografiasta hahmottuu alueen 
geologia – Toisen Salpausselän ja siihen liittyvän harjujakson peh-
meästi kumpuileva maasto ja harjusaarien täplittämä järvenselkä 
ovat yhdessä silloisen kirkon kanssa pääosassa teoksessa. Ateneu-
min taidemuseon kokoelmista kyseisestä litografiasta löytyy luonnos 
(kuva 2). Litografikuvat on tehty biedermeyertyylillä, joka kuvien 
ilmestymisajankohtana oli jo vanhanaikaista. Suomalaisessa maise-
mamaalauksessa alkoi puhaltaa uudet tuulet 1850-luvun kuluessa, 
kun Werner Holmberg aloitti uransa Düsseldorfissa ja loi uudet puit-
teet suomalaisen maiseman esittämiselle (Klinge & Reitala, 1995: 11).

Werner Holmberg matkusti Düsseldorfiin alkukesästä 1853. Kaupun-
ki oli kuuluisa taideakatemiastaan, johon Holmberg ei kuitenkaan 
päässyt, koska maisemamaalausluokka oli täynnä. Niinpä Holmberg 
opiskeli akatemian professorin Hans Guden yksityisoppilaana. Düs-
seldorfin taideakatemiassa luontoa pidettiin opettajana. Se tarkoitti 
sitä, että opiskelijoiden kesät kuluivat luonnosteluretkillä ja talvet 
studioissa, joissa kesäisistä luonnoksista työstettiin öljymaalauksia. 
Luonnosten pohjalta syntyi tarkkaan sommiteltuja töitä, joissa ei siis 
pyritty orjallisesti kuvaamaan jotakin tiettyä maisemaa. 1860-luvun 
kuluessa suomalaistaiteilijoita alkoi kiinnostaa myös Pariisi. Siitä tu-
likin suosituin matkustus ja opiskelukohde ja Düsseldorfin arvostus 
alkoi laskea. 1870-luvulla Düsseldorf jäi jo vähitellen Pariisin varjoon. 
(Lukkarinen & Pennonen, 2017)

Kuva 2. Pehr Adolf Kruskopf (1805-1852): Maisema Savitaipaleelta, luon-
nos (18,5x40 cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.

Kuva 1. August Weger (1823-1892): Imatra B. Lindholmin maalauksen 
mukaan. Kuvitusta teokseen ”En resa i Finland” kuva 7 – 1874 (11,8 cm, 
teräspiirros). Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria



Kuva 3. Werner Holmberg (1830-1860): Suo-
malainen maisema, 1855 (50x71,5 cm), Ate-
neumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.

Tässä teoksessa ovat esillä lähes kaikki suo-
malaisen maiseman elementit. Etualalla iki-
vanha kallioperä pilkistää kalliopaljastumina 
jäätikön kerrostaman moreenin joukosta ja 
taustalla siintää järvenselkä ja sitä halkova 
selänne, mahdollisesti harju? Horisontissa 
näemme vielä muinaisen vuoriston juuriosat. 
Maalaus on saanut vaikutteita jyrkkäpiirteisis-
tä saksalaisista maisemista. Siitä huolimatta 
siitä voidaan erottaa suomalaisille maisemille 
ominaisia geologisia piirteitä. 
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Suomalainen maisema ja sen tulkitsijat

Suomalaisen maiseman pehmeästi kumpuilevan ja silotellun yleisil-
meen syy löytyy geologiasta. Maiseman perustana on ikivanha kal-
lioperä, esimerkiksi Saimaa Geoparkin kallioperän vanhimmat kivet eli 
kiillegneissit syntyivät noin 1,9 miljardia vuotta sitten, kun muinaisen 
meren pohjalle kerrostuneet hiekka- ja savisedimentit sulloutuivat 
syvälle maankuoreen vuorijonopoimutuksessa. Kohonneessa pai-
neessa ja lämpötilassa merisedimentit muuttuivat kiillegneissiksi. 
Muualta Suomesta löytyy jopa vanhempia kiviä – Suomen ja Euroo-
pan Unionin vanhin kivi on noin 3,5 miljardia vuotta vanha Pudasjär-
ven Siuruan gneissi (Geologian tutkimuskeskus, 2019). 

Kallioperän muodostumisen jälkeen tapahtui miljoonien vuosien 
aikana kulumista ja korkeat poimuvuoristot rapautuivat mataliksi, 
kunnes viimeisimmän jääkauden aikana noin 20 000 vuotta sitten 
mannerjäätikkö ensin puhdisti kalliot ylimääräisestä kiviaineksesta 
ja myöhemmin jäätikön sulaessa noin 13 000-10 000 vuotta sitten 
kerrostui kallioperää peittävä irtaimista maalajeista koostuva maape-
rä. Voidaankin ajatella, että Saimaa Geoparkin ja samalla myös koko 
Suomen geologinen aikaskaala on kuin hyvin paksu kirja, josta kaikki 
tuhannet sivut ovat hajonneet pölyksi ja jäljelle on jäänyt vain kirjan 
etu- ja takakansi. Ihmisen elon tässä skaalauksessa voisi merkitä 
lyhyellä jälkihuomautuksella kirjan takakanteen. Lisää tietoa Suomen 
kallioperän kehityksestä löytyy muun muassa julkaisusta Suomen 
kallioperä – 3 000 vuosimiljoonaa (Lehtinen ym., 1998) ja Suomen 
maaperän syntyä ja sen eri muodostumia, esim. harjuja esitellään 
kirjassa Jääkaudet (Koivisto, 2004).

Tieteenalana geologia on ollut olemassa vasta parisataa vuotta. 
Suomen maaperän ominaisuuksia kuvaavia tekstejä alkoi kuitenkin 
ilmestyä jo 1700-luvulla. Niissä kuvaillaan siirtolohkareita ja harjuja 
sekä eri maalajeja, mutta erilaisten muodostumien syntyä tai geo-
logisia prosesseja ei pyritty selittämään (Rainio, 2004). Varsinaisiin 
ensimmäisiin maaperän syntyä kuvaaviin teorioihin liittyi raama-
tullisia vedenpaisumuksia, mm. siirtolohkareet olivat silloisen tie-
tämyksen mukaan valtavien vesimassojen kuljettamia, silokalliot ja 
uurteet lietevirtojen hiomia sekä hiidenkirnut pyörteisten vesivir-
tojen synnyttämiä. 

Lopulta 1800-luvun puolivälissä, kun maisemamaalaus oli arvossaan, 
geologian puolella julkistettiin sveitsiläisen Louis Agassizin Jääkau-
siteoria. Sitä vastustettiin alussa kovasti. Suomessa vastustajien 
rintamaan kuuluivat mm. filosofi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja J. 
V. Snellman ja geologi N. G. Nordenskiöld, joka Saimaan kanavan 
kaivuutyömaalla, Ensimmäisen Salpausselän leikkausta ja raken-
netta tutkiessaan julisti, ettei Salpausselkä voi olla jäätikkösyntyinen 
(Rainio, 2004). Tuolloin ei vielä tiedetty jään paineenalaisesta virta-
uksesta ja jäätikön sulamisvaiheen vesimassoista, joten harjujen, 
reunamuodostumien ja hiidenkirnujen ei katsottu voineen syntyä 
pelkästään kovan ja jäykän jäätikköjään työn tuloksena. Vähitellen 
jääkausiteoria kuitenkin hyväksyttiin ja se ohjaa edelleen maape-
rän syntyä tutkivien geologien ajatuksia. Sitä kuinka paljon se on 
vaikuttanut taiteilijoihin, ei voida kuitenkaan ilman tutkimustyötä 
määritellä.

Olosuhteet olivat edullisia suomalaiselle maisemamaalaukselle 
1860- ja 1870-luvulla. Kotimaiset aiheet olivat suosittuja ja maan 
eri kolkat tuntuivat odottavan taiteilijoita ikuistamaan maisemien 
omaleimaisuutta (Reitala, 1989). Ajankuvaan kuului erilaisten yleis-
pätevien suomalaisten maisemien kuvaaminen. Seuraavissa kol-
messa kuvassa on 1800-luvun jälkipuoliskon maisemamaalauksia, 
jotka pyrkivät kuvaamaan tätä ideaalia suomalaista maisemaa (kuvat 
3-5). Yllä kerrottu maiseman geologinen tarina välittyy niistä vaih-
televalla tarkkuudella. Taiteilijoiden pääasiallisena pyrkimyksenä on 
ollut ilmaista maiseman välittämää tunnelmaa ja kotimaisuutta, eikä 
maiseman eksakteja geologisia piirteitä ole pidetty niin tärkeinä. 

Kuvan 3 maisemamaalauksen tekijää, Werner Holmbergia pidetään 
Suomen maisemataiteen uranuurtajana. Hänen taiteilijanuransa 
päättyi jo 1860, jolloin Holmberg kuoli aikansa vitsaukseen, keuh-
kotuberkuloosiin vain 29-vuotiaana. Holmberg ehti lyhyen taiteilija-
uransa aikana tehdä useita mestariteoksia ja toimi esikuvana monelle 
myöhemmälle suomalaiselle maisemamaalarille. Pääosan urastaan 
Holmberg teki Düsseldorfissa ja keskieurooppalaisen jylhän vuoristo-
maiseman romantisoitu kuva välittyykin useista hänen teoksistaan. 
Holmberg arvosti Suomen luontoa, jota hän kuvaili koskemattomaksi 
verrattuna keskieurooppalaiseen kulttuurimaisemaan. Düsseldorfin 
kautenaan Holmberg matkusti kahtena kesänä kotimaahan tehdäk-
seen luonnosteluretkiä Suomen suvessa. Suurin osa hänen retkis-
tään suuntautui kuitenkin Düsseldorfin lähiseudulle. Hän teki yhden 
pidemmän matkan, joka ulottui Wieniin ja Prahaan asti. (Lukkarinen 
& Pennonen, 2017)



Kuva 5. Hjalmar Munsterhjelm (1840-1905): Maantie 
Suomessa, 1865 (72,5x100,5 cm), Ateneumin taide-
museo. Kuva: Kansallisgalleria.

1800-luvun lopulla suomalaiset maantiet olivat oi-
keastaan vain hiekkateitä, eikä liikennekään ollut 
silloin vielä hurjaa. Tässä teoksessa kuvataan har-
julla kulkevaa tietä ja näkyy tienmutkassa olevan 
myös jäätikön kyydistä pudonnut siirtolohkare. Har-
jut kerrostuivat jäätikön pohjalle muodostuneisiin 
jäätikköjokitunneleihin. Ne voivat muodostaa sato-
jen kilometrien mittaisia katkonaisia harjujaksoja. 
Teoksen taka-alalla järven toisella puolella saattaa 
kulkea toinen tällainen harjujakso.
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Kuvan 4 Suomalaisen kesämaiseman luoja Fanny Churberg oli puo-
lestaan yksi maisemamaalaukseen suuntautuneista naistaiteilijois-
tamme, joka ei saanut omana aikanaan arvonsa mukaista huomiota, 
mutta luetaan nykyään Suomen taiteen merkittävimpiin maisema-
maalareihin. Aikalaiset suhtautuivat nihkeästi Churbergin teoksiin, 
koska hän maalasi rajuin sivellinvedoin ja vahvoin värein, vaikkakin 
aiheiltaan useat maalaukset ovat ajalle tyypillisesti isänmaallisia suo-
malaisia maisemia. Fanny Churberg kouluttautui maisemamaalariksi 
Saksassa, ja kuten Werner Holmbergin teoksissa, myös Churbergin 
maisemista on havaittavissa keskieurooppalaisia vaikutteita. Fan-
ny Churberg aloitti uransa maisemamaalarina 1870-luvun alussa ja 
luopui siitä jo 1880. Lopettamispäätökseen vaikutti hänen taiteensa 
saama vähäinen huomio sekä sairastuminen. (Konttinen, 2012)

Kuvassa 5 esitetyn Maantie Suomessa maalauksen tekijä Hjalmar 
Munsterhjelm ehti opiskella hetken aikaa Düsseldorfissa Werner 
Holmbergin yksityisoppilaana ja valmistui taideakatemiasta 1865 

ensimmäisenä koko kurssin läpikäyneenä suomalaisena. Munster-
hjelm sai siis perusteellisen koulutuksen ollen teknisesti hyvin tai-
tava. Häntä ei kuitenkaan ole arvostettu samassa mittakaavassa 
kuin muita aikalaismaalareita, koska Munsterhjelm toisti teoksissaan 
loputtomasti samoja aiheita ja joidenkin uran loppuvaiheessa synty-
neiden maalausten jälkeä pidetään huolimattomana. (Reitala, 1989)

Kansallisromantiikasta kansallismaisemiin

1800-luvun lopussa Suomessa eri taiteissa pääsi valloilleen kan-
sallisromanttinen tyylisuuntaus, jossa ihannoitiin ja kuvattiin Suo-
men kansan myyttistä menneisyyttä. Ajan kirjallisuus, kuvataide ja 
sävellykset peilasivat suomalaista mentaliteettia, joka ilmeni mm. 
Suomen luonnon omaksumisena inspiraation lähteeksi. Sortokauden 
1899-1905 aikana eri teokset vahvistivat myös aatetta, että Suomi 
on oma kansansa muiden kansojen joukossa ja että sillä on omat 
kansalliset erityispiirteensä (esim. Maijala, 2017). Kuvataiteiden puo-
lella kansallisromantiikan ajan symbolistiset teokset saivat aiheitaan 
mm. Kalevalasta. Kansainvälisistä tyylisuuntauksista suomalaista 
kansallisromantiikkaa vastaavat jugend- ja art nouveau -tyylit. Siihen 
liittyy läheisesti myös taidekäsityöläisyyden liike Arts and Crafts. 
Suomalaiset taiteilijat matkustivat paljon ja tutustuivat näihin eri 
maiden taidevirtauksiin saaden niistä vaikutteita. Kautta 1800-luvun 
ja vuosisadan vaihteessa luonnostelu- ja maalausretket suuntautui-
vat koti- ja ulkomailla silloisiin luonto- ja turistinähtävyyksiin, joista 
monet ovat edelleen suosittuja vierailukohteita. Voidaankin sanoa, 
että taiteilijoille kehittyi ”turistinen katse” heidän sommitellessaan 
maisemamaalauksiensa näkymiä ja kuva-alan rajausta (Lukkarinen 
& Pennonen, 2017).

Pitkään jatkuneen kansallisen identiteetin rakentamistyön tulok-
sena ympäristöministeriö asetti vuonna 1992 työryhmän tekemään 
ehdotuksen Suomen kansallismaisemista. Työryhmä nimesi 27 kan-
sallismaisemaa, jotka ”ilmentävät maamme eri osien edustavimpia 
luonnon- ja kulttuuripiirteitä” (Ympäristöhallinto, 2019). Kansallis-
maisemia valittiin Lounais-Suomi painotteisesti – Itä-Suomesta 
kansallismaisemien joukkoon valikoituivat Imatrankoski, Olavinlinna 
ja Pihlajavesi, Punkaharju, Heinäveden reitti, Väisälänmäki, Koli ja 
Pohjois-Karjalan vaarakylät. Suomen taiteen kultakauden (1880-
1910) maisemamaalauksissa edellä mainituista nousevat esille erityi-
sesti Koli ja Imatrankoski. Kolin kansallismaisemaa ja sen vaikutusta 
maalaustaiteeseen käsitellään kattavasti teoksessa Suomi-kuvasta 
mielenmaisemaan – Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaih-
teen maalaustaiteessa (Lukkarinen & Waenerberg, 2004).

Kuva 4. Fanny Churberg (1845-1892): Suomalainen kesämaisema, 
1879 (60x90 cm), Ateneumin taidemuseo, Bomanin kokoelma. Kuva: 
Kansallisgalleria.

Tästä kesäisestä maalaisidyllistä hahmottuu talorykelmän etualalta 
silokalliopintoja, jotka ovat hioutuneet viimeisimmän jääkauden aikana 
mannerjäätikön virratessa alueen yli. Siellä, täällä maisemasta erottuu 
myös jäätikön mukana kulkeutuneita lohkareita. Maalauksen keskellä 
kohoava mänty liittyy isänmaalliseen kuvastoon. Sitkeää ja taipuma-
tonta mäntyä on nimittäin pidetty Suomen kansan kuvastajana (puitten 
poliittisesti allegorisesta roolista kts. Lukkarinen & Waenerberg (2004: 
20-34) ja Maijala (2017: 109-110). 
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Yleistäen voidaan sanoa, että Suomen luonto esiintyy maisema-
maalauksissa tai henkilökuvissa ensin saksalaisen romantiikan ja 
realismin, sitten ranskalaisen realistisen ulkoilmamaalauksen, ja lo-
pulta kansallisromantiikan aikana symbolismin värittämänä. Kohti 
nykyaikaa tultaessa näkökulma maisemataiteeseen on muuttunut. 
Nykyään teoksilla halutaan kommentoida ympäristön tilaa, sitä 
miten luonnonvarojen käyttö ja ilmastonmuutos ovat muuttaneet 
maisemaa, sekä herätellä ihmiskuntaa siihen, että meillä on vastuu 
luonnonperinnön säilymisestä.

Seuraavaksi käsitellään muutamia 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun maisemamaalauksia ja niiden geologiaa Suomen ja Saimaa Geo-
parkin näkökulmasta. Kaikki teokset löytyvät yhtä lukuun ottamatta 
Ateneumin taidemuseon kokoelmista.

Kalliojyrkänteitä, louhikoita ja 
siirtolohkareita

Yksi Saimaa Geoparkin kansainvälisesti merkittävä geologian osa-
alue on rapakivigraniitti. Lappeenrannan ja lähiympäristön rapakivet 
kuuluvat laajaan Viipurin rapakivialueeseen, jota pidetään rapakiven 
tyyppialueena maailmanlaajuisesti. Saimaa Geoparkin alueella rapa-
kivigraniitit muodostavat kallioperän nuorimman yksikön. Ne syntyi-
vät noin 1,6 miljardia vuotta sitten maankuoren ylemmässä osassa. 
Rapakivigraniitit muodostavat ryhmän, johon kuuluu ominaisuuksil-
taan erilaisia rapakivimuunnoksia, esimerkiksi Viipurin rapakivialueen 
yleisin rapakivimuunnos on viborgiitti. Sen tunnistaa vaaleanpunaisia 
kalimaasälpämineraalirakeita ympäröivistä vaaleista, plagioklaasimi-
neraalista koostuvista kehistä. Viborgiitti on suosittu rakennuskivi. 
Se on siis hyvin kestävää kun taas joillakin muilla rapakivillä on tai-
pumus rapautua soran kaltaiseksi moroksi. Tästä ominaisuudesta 
rapakivi on saanut nimensä ja se tunnetaan suomalaisella nimellään 
kaikissa maailman kielissä. Suomen rapakivistä saa kattavan kuvan 
edellä mainitusta Suomen kallioperä – 3 000 vuosimiljoonaa kirjan 
rapakivigraniitteja käsittelevästä osasta (Rämö ym., 1998).

Rapakivigraniitti on aiheena eräässä Fanny Churbergin teoksessa 
(kuva 6). Teoksessa kuvataan jyrkkää rapakiviseinämää ja siitä hah-

mottuu graniiteille tyypillinen pysty- ja vaakasuuntainen rakoilu. 
Fanny Churberg maalasi 1870-luvulla toisenkin työn samasta aihees-
ta. Pohjanmaan museon kokoelmissa on teos Rapakivikallioita Etelä-
Savossa vuodelta 1874. Siinä maiseman hallitsevana elementtinä on 
samankaltainen, ellei sama rapakivijyrkänne kuin aiemmassa vuoden 
1871 teoksessa (kuva 6), joka on todennäköisesti tehty harjoitelmaksi. 
Vuonna 1874 valmistuneesta Rapakivikallioita Etelä-Savossa maa-
lauksesta tiedetään, että siihen kuvattu rapakivikallio sijaitsee Val-
kealassa ja näkymää on kehitelty vastaamaan keskieurooppalaisten 
vuoristomaisemien jyhkeyttä (Konttinen, 2012).

Suomen kallioperää peittää monin paikoin moreeni, joka on Suomen 
yleisin maalaji. Moreeni on mannerjäätikön kuljettamaa ja kasaa-
maa, joten se voi sisältää aineksia savesta isoihin lohkareisiin. Se on 
siis sekalajitteinen maalaji. Erilaisten moreenimuodostumien esim. 
jäljempänä esiteltävien drumliinien syntyä kuvataan Valtakunnal-
lisesti arvokkaat moreenimuodostumat julkaisussa (Mäkinen ym. 
2007). Jääkauden aikana mannerjäätikkö virtasi paineenalaisesti 
ja louhi alapuolella olevaa kallioperää temmaten siitä mukaansa 
suuria lohkareita. Tällaisia suuria jäätikön kuljettamia kivenjärkälei-
tä kutsutaan siirtolohkareiksi ja ne ovat yleinen aihe suomalaisissa 
maisemamaalauksissa. Kuvassa 7 on Magnus von Wrightin taidon-
näyte siirtolohkareista. Maisemaluonnoksessa kuvataan haljennut-
ta siirtolohkaretta hiekkatien varrella. Samantapainen haljenneiden 
siirtolohkarein kokonaisuus löytyy myös eräästä Saimaa Geoparkin 
kohteesta, nimittäin Puumalan Rakokiviltä. 

Magnus von Wrightin ura maisemamaalarina alkoi 1840-luvulla ko-
tiseudun maisemissa Kuopion Haminalahdessa. Uransa aikana hän 
maalasi useita korkealta avautuvia järvimaisemia ja teki harjoitelmia 
muun muassa lohkareista ja kivistä. Luultavasti harjoitelmat auttoi-
vat laajempien maisemien sommittelussa. Magnuksen veljet Wilhelm 
ja Ferdinand olivat myös taiteilijoita ja usein käytetään yhteisni-
mitystä von Wrightin veljekset, kun puhutaan heidän taiteestaan. 
Veljeksillä on roolinsa myös Suomen ja Ruotsin 1800-luvun tieteen-
historiassa. He tekivät tieteellisiä kuvituksia erityisesti linnuista ja 
Magnus von Wrightiä pidetäänkin Suomen ornitologian pioneerina. 
(Anttonen & Pennonen, 2017)

Kuva 6. Fanny Churberg (1845-1892): Rapakivikallioita, 1871 (29,5x34 
cm), Ateneumin taidemuseo, Edvard Richterin ja Mandi Karnakoski-
Richterin testamenttikokoelma. Kuva: Kansallisgalleria.

Kuva 7. Magnus von Wright (1805-1868): Maisemaharjoitelma, tie 
ja sammaleisia kiviä (32,9x41,4 cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: 
Kansallisgalleria.



7

Harjujonoja, hiekkakuoppia ja jopa 
drumliineja

Viimeisimmän jääkauden lopulla noin 13 000 vuotta sitten jäätikön 
reuna oli jakaantunut erillisiksi viuhkamaisiksi virtauskielekkeiksi, 
joiden pohjalla virtasi sulamisvesiä jäätikköjokitunneleissa. Näihin 
tunneleihin kerrostui vesien kuljettamaa ja lajittelemaa hiekkaa ja 
soraa pitkiksi ja katkonaisiksi harjuiksi. Suomen maankamaralta löy-
tyy kattava harjujaksojen verkosto ja ne ovat toimineet luonnollisina 
kulkuväylinä heti jääkauden jälkeen niin kasveille kuin ihmisillekin.

Harjumaisemat ovat toimineet inspiraation lähteenä monille taitei-
lijoille. Yksi kuuluisimmista harjumaalauksista Suomessa on Albert 
Edelfeltin Kaukolanharju auringonlaskun aikaan (kuva 8). Teoksen 
tummasävyinen harju erottuu hyvin iltaruskon kultaamasta järvi-
maisemasta. Vaikutelma olisi jopa erämainen, jos maiseman etualalla 
ei olisi kantoa, jossa on nähtävissä ihmiskätten hakkuujäljet. Kauko-
lanharju sijaitsee Tammelassa Kuivajärven ja Pyhäjärven välisessä 
salmessa. Edelfet teki ensimmäiset luonnokset Kaukolanharjulta 
oleskellessaan alueella lokakuussa 1888 (Lukkarinen & Waenerberg, 
2004).

Ihmiset ovat siis hyödyntäneet harjuja kulkureitteinä, mutta myös 
muilla tavoin. Harjuista on otettu ja otetaan edelleen maa-aineksia 
eri tarkoituksiin. Senpä takia moni harju ei ole enää luonnontilainen 
ja pieniä ja suurempiakin hiekkakuoppia löytyy harjujen rinteiltä. 
Jotta luonnontilaista harjuluontoa säilyisi, on valtion luonnonsuo-
jeluohjelmiin otettu mukaan myös harjut. Harjujensuojeluohjelmassa 
on 159 harjualuetta, joiden maapinta-ala on noin 97 000 hehtaaria 
(Ympäristöministeriö, 2019). Erilaiset hiekkakuopat ovat kiinnosta-
neet myös 1800-luvun taiteilijoita. Kuvassa 9 on Werner Holmbergin 
harjoitelma hiekkakuopasta ja kuvassa 10 Maria Wiikin maisemahar-
joitelma hiekkakuopan reunasta. On vaikea arvioida ovatko näiden 
töiden esikuvat löytyneet Suomesta. Ainakin Holmberg oli oman 
harjoitelmansa valmistumisen aikaan Saksassa opiskelemassa mai-
semamaalausta (Reitala, 1989).

Werner Holmbergin hiekkakuoppa-harjoitelmassa harjun maa-ainek-
sen laatu ja rakenne tulevat hienosti esille (kuva 9). Harjoitelmasta 
näkee, että hiekkakuopan aines on enimmäkseen lajittunutta hiek-
kaa, kuopan pohjalla on vain muutamia sulamisvesien pyöristämiä 
kiviä. Hiekka-aines näyttäisi olevan melko hienoa, koska kuopan reu-
noille on muodostunut sadevesien uurtamia uomia, ja harjoitelman 
vasemmasta reunasta voi melkein erottaa harjujen kerroksellisen 
rakenteen. Maria Wiikin vesivärein tekemä harjoitelma on luonnos-
maisempi (kuva 10). Siitä hahmottuu kuitenkin tasapintainen hiekka-
kerrostuma, jossa on yksi iso kivenlohkare. Pinnan tasaisuus viittaisi 
siihen, että harjoitelman aiheena on jäätikköjokisuisto eli jäätikköjo-
kitunnelin edustalle veteen kerrostunut muodostuma. Hiekkakuoppa 
on mahdollisesti kaivettu suiston jäätikön puoleiseen osaan, koska 
kerrostumissa on mukana myös lohkareita. Metsäkin on hiekka- ja 
soramaille ominainen eli mäntyjä kasvava. Maria Wiikin veli Fredrik 
Wiik toimi geologian professorina Keisarillisessa Aleksanterin yliopis-
tossa (nykyinen Helsingin yliopisto) (Konttinen 2014). Vaikuttikohan 
veljen ura geologina sisaren maisemanäkemyksiin ja tulkintaan?

Kuva 8. Albert Edelfelt (1854-1905): Kaukolanharju auringonlas-
kun aikaan, 1889-1890 (116,5x83 cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: 
Kansallisgalleria.

Kuva 9. Werner Holmberg (1830-1860): Hiekkakuoppa, harjoitelma, 1854 
(26,5x35 cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.

Kuva 10. Maria Wiik (1853-1928): Maisemaharjoitelma; hiekkakuopan 
reuna, matalaa metsää (17,4x25,5 cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: 
Kansallisgalleria.
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Kuten aiemmin on kerrottu, harjut syntyivät kielekevirtojen pohjalle 
tunneliuomiin sulamisvesien virtauksen suuntaisesti. Jäätikköjo-
kivirrat päättyivät jäätikön reunaan ja tunneliuomien suuaukoille 
muodostui hiekka- ja sorasuistoja. Tällaiset vierekkäiset suistot ja 
jäätikön puskemat moreeniharjanteet muodostavat muinaisen jääti-
kön reunan suuntaisia jaksoja, joita kutsutaan reunamuodostumiksi. 
Saimaa Geoparkin alueella, Saimaan vesien rajaamat Ensimmäinen ja 
Toinen Salpausselkä ovat nimenomaan reunamuodostumia.

Salpausselkien syntyessä noin 12 300-11 600 vuotta sitten kiele-
kevirran keskiosassa jäätikön alla muodostui virtaviivaisia moree-
niselänteitä, joita kutsutaan drumliineiksi. Ne syntyivät jäätikön 
virtauksen muokatessa ja kerrostaessa alapuolellaan olevaa aines-
ta kallionyppylöiden taakse pitkiksi selänteiksi. Nykymaisemasta 
drumliinit erottaa parhaiten kumpuilevalla ja polveilevalla maaseu-
dulla – maatilat on usein rakennettu drumliinin jäätikön puoleiseen 
osaan, missä jäätikön virtaus oli kohdannut kallioesteen ja pellot on 
raivattu drumliinin selänneosaan loivasti laskeville rinteille. 1800-lu-
vun maisemataiteesta drumliineja on melko vaikea löytää. Hjalmar 
Munsterhjelmin teos Järvimaisema saattaa olla niitä harvoja poik-
keuksia, joissa drumliini on kuvattu maisemamaalaukseen (kuva 11). 
Mahdollinen drumliini on teoksessa taustan metsän ja keskiosan pu-
sikoiden välissä. Selänteen harja laskee loivasti maalauksen oikeasta 
reunasta vasempaan reunaan. Jäätikkö on siis virrannut maalauksen 
maisemassa oikealta vasemmalle ja drumliinin kalliopää jää teoksen 
oikean reunan ulkopuolelle.

Järven selkiä, hiekkarantoja ja kosken 
kuohuja

Suomi on tuhansien järvien maa. Sellaista kuvaa me rakennamme 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, ja kuvataide tekee sillä saralla 
myös oman osansa. Savon Sanomat uutisoi nettisivuillaan 1.2.2017 
otsikolla: Tätä suomalaista teosta jonotetaan katsomaan National 
Galleryssa. Kyseessä on Akseli Gallen-Kallelan vuonna 1905 Kongin-
kankaalla maalaama teos Keitele (kuva 12). Se on nykyään Englannin 
kansallisgallerian, National Galleryn kokoelmissa ja siitä on tullut yksi 
museon rakastetuimmista teoksista.

Saimaa Geopark tuo omalla työllään esille Saimaata ja sen geologis-
ta historiaa. Saimaata ja sen eri kehitysvaiheita on tutkittu paljon. 
Ensimmäisten joukossa oli geologi ja maantieteilijä Aaro Hellaakoski, 
jonka jälkipolvet ehkä tuntevat paremmin runoilijana. Hellaakosken 
julkaisut (esim. 1922) ovat toimineet pohjana myöhempien tutkijoi-
den töille. Kattava tieteellinen yhteenveto Saimaan vaiheista löytyy 
Matti Saarniston tutkimuksista (1970). Yleistajuisempaa Saimaan 
kuvailua voi etsiä sekä geologiselta että kulttuuriselta kantilta puo-
lestaan Matti Hakulisen Saimaa ja Vuoksi aiheisesta kirjasarjasta 
(2009, 2012, 2015 ja 2018).

Saimaan kehitysvaiheisiin on vaikuttanut ehkä eniten jääkauden 
lopulla mannerjäätikön sulettua alkanut epätasainen maankoho-
aminen. Se tarkoittaa sitä, että maa kohoaa edelleen nopeammin 
jääkauden aikaisen mannerjäätikön kertymäalueella eli Perämeren 
ympäristössä ja vähemmän eteläisessä ja kaakkoisessa Suomes-
sa, missä Saimaa sijaitsee. Epätasaisen maankohoamisen johdos-
ta maankuori ja järvialtaat siis kallistuvat kaakkoon. Epätasaisen 
maankohoamisen ja järvialtaiden kallistumisen johdosta Saimaan 
lasku-uoma on vaihtanut paikkaansa useampaan otteeseen ja ny-
kyisen rantavyöhykkeen yläpuolella sisämaassa on eri korkeustasoilla 
erilaisia muinaisrantoja. Niitä on syntynyt erityisesti harjujen ja reu-
namuodostumien hiekkaisille rinteille.

Erilaisia rannanmerkkejä syntyy, kun aallokko, tyrskyt ja rantavir-
taukset kuluttavat rinnettä ja siitä irtoava aines lajittuu ja kulkeu-
tuu veden mukana kerrostuen alemmas rannan edustalle. Rantoja 
muokkaavat myös tuuli ja jäiden liikkeet. Jäiden työntö ja pusku ovat 
suuressa roolissa erityisesti rantapalteiden synnyssä. Vedenpinnan 
laskiessa esimerkiksi maankohoamisen johdosta rantavoimille paljas-
tuu aina uutta maa-alaa, jota kuluttaa ja kerrostaa. Näin maastoon 
muodostuu allekkaisia rannanmerkkejä. (Mäkinen ym., 2011) 

Kuva 12. Akseli Gallen-Kallela (1865-1931): Lake Keitele, 1905 (53x66 cm), 
National Gallery, Lontoo, Kuva: National Gallery, http://www.national 
gallery.org.uk/paintings/akseli-gallen-kallela-lake-keitele

Kuva 11. Hjalmar Munsterhjelm (1840-1905): Järvimaisema (30x49,5 cm), 
Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.
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Kuvassa 13 on Hugo Simbergin hiekkaranta-aiheinen teos, josta hah-
mottuu leveä rantavyöhyke. Hiekkaranta näyttäisi olevan loivasti 
aaltoilevaa. Ehkäpä siinä on matalia ja allekkaisia aaltojen muodos-
tamia rantavalleja.

Albert Edelfeltin ranta-aiheisessa vesivärityössä kuvataan puo-
lestaan rantavoimien kuluttamaa jyrkkää eroosiotörmää (kuva 14). 
Saimaa Geoparkin kohteista tällaisia eroosiotörmiä löytyy muun 
muassa Pistohiekalta Puumalasta ja Taipalsaarelta Rastinniemestä 
ja Päihäniemestä.

Saimaan nykyinen lasku-uoma on Vuoksi, joka maankuoren kallis-
tumisen ja siitä johtuneen Saimaan tulvimisen johdosta murtautui 
Ensimmäisen Salpausselän hiekkavaltaisen osan läpi Vuoksenniskalla 
noin 5 700 vuotta sitten. Saimaan vedet etsiytyivät kallioperän rik-
konaiseen kohtaan, ruhjeeseen, ja kuluttivat siihen syvän rotkon. 
Siihen syntyi valtoimenaan kuohuva koski – Imatra. Nykyään koski 
kuohuu vain näytöksissä, mutta ennen kosken patoamista, se oli villi 
ja tenhoava näky. Suomen matkailu alkoi Imatralta ja monet kulta-
kauden taiteilijat kävivät ikuistamassa vapaana virtaavan Imatran. 
Yksi tunnetuimmista teoksista lienee Akseli Gallen-Kallelan suuriko-
koinen työ Imatra talvella vuodelta 1893 (kuva 15). Samana vuonna 
häneltä valmistui myös toinen Imatra aiheinen maalaus Imatra säh-
kövalossa, joka löytyy Joensuun taidemuseon kokoelmista. Akseli 
Gallen-Kallela oli kutsuttu yhdessä taiteilijatovereiden Louis Sparre 
ja Albert Edelfelt kanssa maalaamaan Imatralle talvella 1893 silloisen 
puuhotellin avajaisiin liittyviin juhlallisuuksiin (Rossi, 2006). Hotellin 
vihkijäisjuhla huipentui näytökseen, jossa koski valaistiin vaihtuva-
värisin valonheittimin.

Akseli Gallen-Kallelan talvi-aiheisessa teoksessa Imatran koskea reu-
nustavat kalliot eivät erotu. Kuvassa 1, August Wegerin toisinnossa 
Berndt Lindholmin maalauksesta, ne puolestaan tulevat hyvin esille. 
Uoman länsirinne eli kiillegneissikalliot työn vasemmassa reunassa 
laskeutuvat kohti uomaa kiillegneissin liuskeisuuden mukaisesti. 
Liuskeisuudella tarkoitetaan suuntausta kalliossa, jonka mukaisesti 
kivi lohkeaa levymäisiksi kappaleiksi. Uoman toisella puolella kiilleg-
neissin päällä on kestävämpi graniittikerros. Sen alapuolella oleva 
kiillegneissi on heikompana kivilajina kulunut syvemmälle, joten 
graniittikalliosta on muodostunut uoman päälle kalliolippa. Tämä 
uoman epäsymmetrinen profiili on nykyään hyvin näkyvillä, koska 
koski on padottu. Uoman pohjalla on suuria graniittilohkareita, jotka 
ovat lohkeilleet itärinteen kalliolipasta graniitille ominaisen pystyra-
koilun suuntaisesti.

Kuva 13. Hugo Simberg (1873-1917): Hiekkaranta, Niemenlautta (46x53 
cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.

Kuva 14. Albert Edelfelt (1854-1905): Rantamaisema, puun juurakko, 
1887-1892, Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.

Kuva 15. Akseli Gallen-Kallela (1865-1931): Imatra talvella, 1893 (153x194 
cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.
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Vaikka Imatran koskesta on tehty useita maalauksia, pidettiin sitä 
kuitenkin melko epätyydyttävänä maalauskohteena. Uoma on aika 
kapea eikä sen koskipaikkojen virtauksessa ja tasoissa ole tarpeeksi 
vaihtelua. Itse asiassa Imatran kosken alapuolella virrannutta Val-
linkoskea pidettiin maisemiltaan parempana. (Klinge & Reitala 1995)

Vallinkoskea ei ole nykyään enää olemassa koskena Vuoksen patoa-
misen johdosta. Aikanaan siinä virtasi vettä leveällä rintamalla ja 
maisema oli vaihteleva. Kuvassa 16 on näkymä Vallinkoskelle Berndt 
Lindholmin tulkitsemana. Teoksen etualalla on kosken äärellä työs-
kenteleviä miehiä ja leikkiviä lapsia. Ihmisten mukana olo maisemas-
sa pistävät kosken kuohut oikeaan mittakaavaan! Tämä Lindholmin 
vuonna 1872 maalaama Vallinkoski-teos liittyy läheisesti 1870-luvun 
alun kuvateoshankkeeseen En resa i Finland (Matkustus Suomessa), 
joka oli jatkumoa 1840-luvulla ilmestyneelle maisemakokoelmalle 
Finland framstäldt i teckningar (Reitala, 1989). Lindholm maalasi 
kymmenen teosta vihkoina ilmestyneeseen En resa i Finland -kirjaan. 
Kuvituksen pohjana käytettiin öljymaalauksia, jotka mustavalkoisina 
kaiverrettiin teräslevyille. Lindholm teki kirjaa varten muun muassa 
kuvassa 1 esitetyn Imatran kaiverruksen alkuperäisen maalauksen.

Pari poikkeusta maisemasta

Vielä on vuorossa kaksi teosta, joita ei voi sanoa varsinaisesti mai-
semamaalauksiksi. Niissä on kuitenkin geologia läsnä tunnistetta-
vasti. Kuvassa 17 on yksi Albert Edelfeltin tunnetuimmista teoksista 
Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä. Geologia ilmenee eukkojen taus-
talla olevassa Ruokolahden kirkon kivijalassa. Maalauksen kivijalka 
vastaa melko hyvin todellisuutta. Siitä erottaa lähiseudulle tyypilli-
set harmaat gneissit ja punertavat graniitit ja muut vaaleasävyiset 
syväkivet.

Edelfelt haki Ruokolahdelta aitoja karjalaisia ihmisiä ja hahmotteli 
heitä paikanpäällä. Varsinaisen teoksen viimeistelyn hän teki kui-
tenkin Haikossa suvun kesähuvilalla, missä Edelfeltillä oli ateljee. 
Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä sai aikanaan paljon huomiota ja 
Edelfelt palkittiin siitä sekä kymmenestä muusta teoksesta Pariisin 
maailmannäyttelyssä Grand Prix -kunniapalkinnolla (Catani, 2004). 
Ruokolahden kirkon takana paikassa, jossa maalauksen naiset istus-
kelevat, on nykyään muistomerkki kertomassa Edelfeltin käynnistä 
Ruokolahdella. Ruokolahden kirkko ja kirkonmäki ovat myös Saimaa 
Geoparkin kohteita.

Viimeisenä teoksena esitellään varmasti kaikkien suomalaisten tun-
tema ja moneen kertaan kopioitu sekä eri tekniikoin varioitu Taiste-
levat metsot (kuva 18), jota voidaan pitää tunnettavuudessa meidän 
vastineenamme yhdelle maailman kuuluisimmista maalauksista – 
Leonardo da Vincin Mona Lisalle. Taistelevat metsot on Ferdinand 
von Wrightin siveltimen jäljiltä syntynyt ja se kuvaa kahta vihaisesti 
toisiaan tuijottavaa metsoa. Taustalla metsän kätköistä kurkistelee 
kohde, josta nämä kaksi urhoa mittelevät. Teos voidaan kyllä lukea 
maisemamaalauksienkin joukkoon, koska näkymä metsojen takana 
jatkuu yli sumuisen painanteen aina horisontissa pilkistävän järven 
rantaan asti.

Sitten päästäänkin takaisin itse asiaan eli geologiaan. Katsokaapa 
Taistelevien metsojen oikeaa alakulmaa. Siellä on kallion halkeama 
tai kaksi lohkaretta vastakkain, joiden muoto vastaa lähes täydelleen 
taistelun tuoksinassa olevia metsoja. Näyttää aivan siltä, että varsi-
naisten metsojen kaksi haamuversiota on lyömässä kiviset päänsä 
yhteen. Tarkoittaisiko se sitä, että me suomalaiset olemme historian 
saatossa kokeneet kovia kansalliskivemme graniitin tavoin, mutta 
samalla säilyttäneet graniittisen kestävyyden?

Kuva 16. Berndt Lindholm (1841-1914): Vallinkoski, 1872 (127x216 cm), 
Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.

Kuva 17. Albert Edelfelt (1854-1905): Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä, 
1887 (129,5x158,5 cm), Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria.



Kuva 18. Ferdinand von 
Wright (1822-1906): Taistele-
vat metsot, 1886 (124x188,5 
cm), Ateneumin taidemu-
seo. Kuva: Kansallisgalleria.
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Maisemamaalaukset aikansa 
matkailukuvastoina

Tässä yhteydessä vähemmälle huomiolle jäänyt korkealta avautuva 
järvimaisema on yksi yleisimmistä aiheista suomalaisessa maisema-
taiteessa, josta esimerkiksi käyvät Eero Järnefeltin Koli aiheiset työt. 
Tällaiset maisemat on tehty korkealta näköalapaikalta katselevan 
näkökulmasta. Kuva-alan sommittelusta riippuen taiteilija on tehnyt 
maisemasta helposti lähestyttävän tai erämaisen. Jos maisemat 
maalauksen näköalapaikalta soljuvat katkeamatta kohti järven ran-
taa, maalauksen katselijalle tulee tunne helposta maastosta, joka 
houkuttelee katsojaansa, mutta jos kuva ala on katkaistu jyrkän-
teellä, tunnelmasta tulee heti villimpi ja erämaisempi (Lukkarinen & 
Waenerberg, 2004).

Maisemamaalauksista tunnistettavat näköalapaikat ovat voineet 
houkutella matkailijoita aikana, jolloin valokuvaus ei ollut vielä saa-
vuttanut valta-asemaansa mainonnassa. Ensimmäiset varsinaiset 
matkailujulisteet kuvasivat myös suomalaista luontoa. Suomen en-
simmäisen matkailujulisteen teki Akseli Gallen-Kallela vuonna 1893. 
Se kuvaa Imatran ja lähialueen nähtävyyksiä. Julisteeseen on som-
miteltu mm. Vallinkosken ja Imatran kosken kuohuja sekä Saimaan 
kanava. Juliste ilmestyi samana vuonna kuin edellä mainitun hotellin 
talviset avajaiset pidettiin, ja niihinhän Gallen-Kallela oli kutsuttu 
maalaamaan ja Imatra ilmenee julisteessa nimenomaan talvisessa 
asussaan.

Aiemmin tekstissä mainitut Finland framstäldt i teckningar ja En resa 
i Finland toimivat yleissivistävän antinsa lisäksi matkailukuvastoina, 
jotka houkuttelivat ihmisiä tutustumaan kotimaan eri nähtävyyksiin 
ja vierailemaan niissä. Kansainväliselle yleisölle Suomen nähtävyyk-
siä ja aikaansaannoksia tuotiin esille maailmannäyttelyissä. Vuoden 
1900 Pariisin maailmannäyttelyssä Suomella oli oma osastonsa, 
vaikka olikin vielä siihen aikaan autonominen Venäjän suurruhtinas-
kunta. Suomen paviljongin vetonauloja olivat mm. Porvoon lähelle 
Bjurböleen keväällä 1899 tipahtaneen meteoriitin kipsikopio ja Akseli 
Gallen-Kallelan Kalevala-aiheiset kattofreskot (Enroth, 2018). Pavil-
jongin muissa osissa esiteltiin eri taiteilijoiden maalauksia Suomen 
maisemista ja kansanelämästä.

Maisemamaalarit kiersivät tunnetuissa suomalaisissa luontokoh-
teissa runsain joukoin, esimerkiksi Werner Holmberg teki ennen Sak-
saan lähtöä Itä-Suomen matkan, jonka hän suunnitteli kulkemaan 
kuuluisien nähtävyyksien kautta. Näitä olivat mm. Imatrankoski, 
Viipurin Monrepos’n puisto, Olavinlinna ja Punkaharju (Lukkarinen 
& Pennonen, 2017). Tunnetuissa maisemapaikoissa maalatessaan 
taiteilijat kuvasivat kohteensa usein samoja kuvakulmia käyttäen; 
syntyi ikonisia näkymiä, jotka ovat jääneet elämään populaarikult-
tuurissa. Esimerkiksi voi ottaa jälleen Imatran kosken, joka kuvataan 
usein alajuoksulta päin kuten kuvissa 1 ja 15 sekä myös Akseli Gallen-
Kallelan Imatran matkailujulisteessa.

Museon seinällä esillä oleva vanha maisemamaalaus voi houkutella 
nykykatsojaakin vierailemaan maalauksen esittämässä paikassa, jos 
se on tunnistettavissa. Ainakin sitä kautta pääsee kiinni ajan jälkiin. 
Maisemapaikalla voi nimittäin arvioida sitä miten maisema on muut-
tunut maalauksen valmistumisen jälkeen. Abstraktissa nykytaiteessa 
tällä tavoin ei voi toimia ja ehkäpä mainonnassa käytetäänkin sen 
takia edelleen vanhaa kuvastoa kuohuvine koskineen ja kirkkaine 
järvineen. Saimaa Geoparkin alueella Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon 
maakunnissa itseoikeutettu mainonnan kohde on Saimaa. Se hou-
kuttelee kävijöitä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.  

Etelä-Karjalassa matkailijoiden yöpymisten lukumäärä on ollut vuo-
sitasolla vuodesta 2011 eteenpäin yli 0,5 miljoonaa. Vaikka kotimaisia 
matkailijoita on enemmän (476 844 vuonna 2018), on ulkomaalaisten 
matkailijoiden määrä lisääntynyt tuntuvasti (73 392 vuonna 1995 
ja 230 322 vuonna 2018). Etelä-Karjalassa käydään runsaasti Ve-
näjältä ja myös aasialaisten matkailijoiden määrä on kasvussa niin 
Etelä-Karjalassa kuin Etelä-Savossakin. Etelä-Savossa matkailijoiden 
yöpymisten määrä on ollut vuositasolla yli 0,5 miljoonaa jo vuonna 
1995. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä on suurempi 
(522 275 vuonna 2018), ulkomaalaisten yöpyjien määrän ollessa 
samana vuonna 155 409. Venäläisten matkailijoiden yöpymisiin vai-
kuttaa ruplan kurssin vaihtelut. Molemmissa maakunnissa venä-
läisten matkailijoiden yöpymisten huippuvuosi oli 2013.  Vuodesta 
2017 lähtien Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kaupungit ja kunnat ovat 
kehittäneet matkailua uuden Saimaa-sopimuksen avulla. Tavoittee-
na on mm. paketoida Saimaata eri kohderyhmille, lisätä lähiruokaa 
matkailutuotteissa ja tuotteistaa luonto- ja elämyspalveluja. (Etelä-
Karjalan liitto, 2020)
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