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K
olia voi lähestyä
kolmella eri ta-
valla. Ensinnäkin
sinne voi saapua
Kontiolahdelta

63 km pitkää Kolin polkua pit-
kin. Polku lähtee Kontiolahdes-
ta Uuron risteyksestä, jossa
Lieksaan menevä tie eroaa Ka-
jaaniin menevästä kuutostiestä.
Lähtöpiste on huoltamon pi-

Luontoa ja kulttuuria

Kolilla
hassa. Polku kulkee rotkovajoa-
mien kautta Kolin kansallis-
puistoon. Päätepiste on Luon-
tokeskus Ukon piha.

Tällä reitillä on polkuja, pol-
ku-uria, metsäautoteitä ja teitä
rehevässä maastossa, jossa on

nousuja ja laskuja. Matkalla on
myös pitkospuita ja siltoja. Kor-
keuserot ovat huomattavat eri-
tyisesti Kolin päässä.

Toinen mahdollisuus on aloit-
taa ja päättää parin päivän vael-
lusretki Kolin Luontokeskuk-

sesta. Silloin kannattaa valita
Herajärven kierros, jolla on pi-
tuutta 40 km.

Reitti on metsäpolkua, joka
on paikoin kallioista ja kivistä.
Matkalla on myös pikkuteitä ja
pitkospuita. Jyrkkiä nousuja ja
laskuja on usein. Reitti kulkee
Kolin keskeisten näköalapaik-
kojen kautta, mutta se johdattaa
laajemminkin koko alueen asu-
tushistoriaan.

Kolmas vaihtoehto on tehdä



vojen lisäksi Kolin
kansallispuisto kan-
taa poikkeuksellisen
rikasta kulttuuripe-
rinnettä.

”Jostakin oli tullut
tietooni, että Pielisjär-
ven rannalla ovat ns.
Kolin vuoret ja että
Karjalan luonto niissä
nousee huippuunsa”,
kirjoitti Juhani Aho
Päivälehdessä kesällä 1892, kun
hän kuvailee ensimmäistä mat-
kaansa Kolille. Hänen muka-
naan matkustivat myös Ahon
vaimo, taidemaalari Venny Sol-
dan-Brofeldt sekä taidemaalari
Eero Järnefelt.

Koli nousi kansalliseksi näh-
tävyydeksi juuri noina 1890-lu-
vun alun vuosina, kun siellä
vierailleet taiteilijat tekivät tun-
netuksi vaarajonolta aukeavan
maiseman. Kolilla vierailivat eri
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T E K S T I J A K U V A T P E R T T I R O V A M O

Jos retkeilijä haluaa 

Suomessa suhteellisen 

pienellä alueella kokea ja 

nähdä paljon, kenties vielä 

yhdistää luontoelämyksiin 

kulttuuria ja mihin tahansa 

aikaan vuodesta, Kolin

kansallispuistolle ei 

kenties löydy vertaista.

Ukko-Kolin laen retkeily-
polut ovat ikivanhoja 
ja tunnelmallisia.

päiväretkiä kansallispuiston
laajalla polkuverkostolla, josta
riittää patikoitavaa vaikka vii-
kon lomalle. Pohjois-Karjalan
vaellusreittiopas nostaa niistä
esiin kolme vaihtoehtoa: 2,6 km
Paimenen polku vie harmaalep-
pälehdosta Kolin läntisille har-
janteille; Kasken kierros tuo Pie-
lisen rannasta Kolin rinteiden
vaara- ja kaskimaisemiin; ja
Mäkrän polku kulkee Ukko-Ko-
lilta Mäkrävaaralle kuvataiteili-

ja Eero Järnefeltin maisemissa.
Talvella Koli tarjoaa runsaan

latuverkon, lumikenkäurat ja
niin lasketteluun, lumilautai-
luun kuin telemarkiin soveltu-
vat rinteet. Kesällä alueella voi
veneillä, meloa ja kalastaa. Ret-
keilyvarustuksia on myös Pieli-
sen saarissa.

Taiteilijat Kolilla
Runsaiden retkeilymahdolli-
suuksien ja hienojen luontoar-

Ukko-Kolin vaalea kvartsiitti on yli kaksi ja puoli 
miljardia vuotta vanhaa kallioperää.

aikoina myös mm. säveltäjä
Jean Sibelius ja usein unohdet-
tu Suomen valokuvataiteen
merkittävimpiin maisemaku-
vaajiin kuulunut I.K. Inha.

Kansallisen symbolin merki-
tyksen Kolin maisemat saivat
kuitenkin vasta vuosikymme-
nen lopulla, kun Suomen suuri-
ruhtinaskuntaa alettiin venä-
läistää.

Taiteilijoiden kiinnostus Kar-
jalan maisemiin oli alkuaan osin
henkilökohtainenkin. Esimer-
kiksi Järnefeltin perheellä oli
yhteyksiä Pohjois-Karjalaan.

Eero Järnefelt on muistellut
vaikuttimiaan näin: ”Tuona
suuren innoituksen aikana me
nuoret taiteilijat riensimme
ikäänkuin löytöretkeläiset,
ranskalaisen realistisen taiteen
innoittamina, oman maamme
kansasta ja maisemista hake-
maan aiheita maalauksiimme;
ja kuten aina nuoret, luulimme
mekin löytäneemme Suomen
kansan ja sen maisemat, Kale-
valan ja Kantelettaren ihka uu-
delleen. Ne olivat meille kuin
muokkaamaton korpi salape-
räisessä valaistuksessa.”

Jo ensimmäisellä retkellään
ystävykset Juhani Aho ja Eero
Järnefelt olivat todenneet vaa-
ralta avautuvan maiseman ”lä-
hestulkoon symbolisen luon-
teen”. Heitä voidaan pitää
eräänlaisina Kolin herättämän
innostuksen keskushenkilöinä.

Siinä missä Järnefelt kävi Ko-
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lilla usein, piirsi ja maalasi viiti-
senkymmentä Kolin näkymää,
antoi Juhani Aho monissa kir-
joituksissaan Kolin maisemalle
sanallisen muodon ja symboli-
sen merkityksen.

Aho kiteytti Kolin herättä-
män maiseman mietteet esi-
merkiksi näin: ”Ja se on tämä
Kolin näköalan kaksinaisuus ja
sen miltei symbolinen luonne,
joka tekee sen niin sattuvaksi ja
joka taiteellisen kauneuden
ohessa antaa sille enemmän aa-
tetta kuin mikä tavallisessa mai-
semassa on tavattavana.”

Ahon kirjoituksissa on hiu-
kan toinen painotus kuin Eero
Järnefeltin kuvissa. Aho painot-
taa selvästi jo roomalaisilta pe-
riytyvää ajatusta, että nimen-
omaan ihmisen muokkaama ja
kesyttämä maisema on ihan-
teellinen. Siksi hän sanoo Kolin
länsirinteestä: ”...tuo eloisuus,
tuo asutus, se juuri tekee tämän
rinteen niin ihanaksi, että sitä
jaksaisi katsella kuinka kauan
tahansa.” 

Järnefelt on puhtaammin ro-
mantikko. Hänen maalaamil-
leen Kolin maisemille on tutki-
ja Annika Waenerbergin mu-
kaan tyypillistä, että ihmishah-
mot ovat niistä täysin väisty-
neet. ”Katsojan edessä on vain
maisema, ei muuta”, hän ki-
teyttää.

Todellisuudessa Kolin maise-
ma ei ollut 1890-luvulla – eikä
ole nytkään – koskematon. Jär-
nefeltin aikaan kaskeamisen jäl-
jet näkyivät selvästi. Asumatto-
malta näyttävällä Pielisen vas-
tarannalla oli vaarojen keskellä

lukuisia kyliä ja Pielisjärven
(nykyisen Lieksan) taajama.

Waenerberg sanookin, että
”kysymys ei ollutkaan maise-
man tosiasiallisesta luonteesta,
- - vaan siitä, oliko illuusio tar-
peeksi hyvä. Ellei ollut, taiteili-
jakin lähti toisaalle.”

Kansallismaiseman
merkitys
Maisemalla oli keskeinen mer-
kitys suomalaisessa identitee-
tissä jo ennen Järnefeltin ja

Ahon toimintaa. Tämä tausta
on hyvä pitää mielessä, kun
pohdimme sitä, miksi Kolin
maisema sai aivan erityisen val-
tiollisenkin merkityksen.

Professori Matti Klinge on
tutkinut Suomen kansallisen
identiteettimme muovautumis-
ta. Hän korostaa, että Suomi on
käsitteenä alkuaan tarkoittanut
vain Lounais-Suomea, sen ym-
pärillä ovat Pohjanlahden tällä
puolen olleet maakunnat Hä-
me, Savo, Karjala ja Pohjanmaa.

Yhtä lailla kuin nykyisen Ruot-
sin puolella olivat maakunnat
Sveanmaa, Göötanmaa, Smoo-
lanti, Taalainmaa jne.

Klinge korostaa, että siinä
mielessä, kun me nyt käytäm-
me valtiollisia käsitteitä Ruotsi
ja Suomi, niitä ei kumpaakaan
ollut olemassa ennen vuotta
1809.

Klinge tiivistää, että kun vuo-
si 1809 mullisti poliittisen kehi-
tyksen ja Suomesta tehtiin itse-
näinen suurruhtinaskunta Ve-
näjän yhteyteen, ”samalla Suo-
mi oli muuttunut poliittiseksi,
tarkoin rajatuksi yksiköksi, jon-
ka hallinnollisesti, taloudelli-
sesti ja kulttuurisesti tahdottiin
kasvavan yhteen”.

Vallankumousten, sotien ja
yhteiskunnallisten myllerrys-
ten Euroopassa oli päässyt sa-
maan aikaan vallalle kulttuuri-
pessimismi, joka lähti etsimään
kaukaisilta seuduilta ”alkupe-
räistä” puhtautta, viattomuutta
ja vieraanvaraisuutta. Esteetti-
sissä arvoissa asutun tilalle al-
koi tulla asumaton, vainioiden
ja lehtojen tilalle nousta metsät,
kosket ja vuoristot.

Samalla ajateltiin, että luon-
non ja ihmisen olemuksen välil-
lä vallitsi lainmukainen riippu-
vuus. ”Suomalaisen täytyi olla
sielultaan suuri, koska hän asui
suurenmoisen luonnon keskel-
lä.”

Vuoden 1809 jälkeen meidät
erotti venäläisistä ruotsin kieli,
luterilainen kirkko, Ruotsin yh-
teydestä periytyneet lait ja hal-
lintosysteemi. ”Mutta kulttuu-
rin alalla ei ollut juuri mitään
omaa, kunnes Lönnrot ja Rune-
berg toivat keskeiset panoksen-
sa tähän kehitykseen. Kalevala
antoi Suomelle myytillisen
muinaishistorian, kirjallisen
monumentin, joka ulospäin
osoitti merkillistä ja kiinnosta-
vaa kulttuurista omaleimai-
suutta. Runeberg puolestaan loi
ihannekuvan Suomen luonnos-
ta ja Suomen kansasta.”

Runebergin Maamme, Suo-
men kansallislaulu vuodelta
1846 vahvisti pohjoisen maise-
man eettisine ja esteettisine ar-
voineen Suomen kansalliseksi
identiteetiksi.

Annika Waenerberg puoles-
taan toteaa, että vuonna 1899,
kun Suomen suurruhtinaskun-

Herajärven 
kierroksella pääsee 
kokeilemaan 
vesistön ylitystä 
lossin avulla.

Kierroksen varrella 
on yöpymiseen 
sopivia laavuja

Pielisen rannat
ovat kivikkoisia
ja Kolin harjan-
ne nousee mah-
tavana suoraan
järven rannasta.
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Näillä Ukko-Kolin penkeillä on ihailtu maisemia 
jo yli sata vuotta.

Eero Järnrfelt: Syysmaisema Pielisjärveltä 1899, öljy kankaalle, 61 x 198 cm. Ateneum, Antellin kokoelmat.

� Nousepa kerran keskikesän iltana Kolin huipulle, istu ja ais-
ti. Näe, kuinka ilta-aurinko valaisee Juhani Ahon kuvaaman
länteen avautuvan kaskimaiseman ja kuinka Höytiäisen välk-
kyvä juova peilaa lännessä kulkevan auringon säteissä.

Kun aurinko sitten lähellä keskiyötä painuu luoteeseen, suo-
raan Kolin harjanteen päähän, koe lyhyt hämärän ja luonnon
hiljentymisen hetki.

Kohta aurinko nousee koillisesta. Katso laelta, kuinka aurin-
ko ensin värjää punaisiksi Ukko-Kolin ylimpien kuusten latvat,
kohta valkoisen graniitin ja kuinka auringon puna laskeutuu

yhä alemmas sitä mukaa, kun kirkkaus laella lisääntyy ja alkaa
häikäistä kunnes koko järvi lainehtii valossa. Silloin Kolin itäi-
nen kuusikkorinne, jota aikanaan kutsuttiin Mustarintaiseksi
on loistavarintainen ja läntinen kaskimaailma on musta ja uh-
kaava.

Vaikka näet Kolin eri silmin kuin taiteilijat runsaat sata vuot-
ta sitten, silti siellä on helppo hiljentyä miettimään ihmisen osaa
ja ikuisuuden luonnetta. Huipun valkoinen kvartsiitti on häi-
vähdys yli 2,5 miljardin vuoden takaa. Se on yhtä vanhaa geo-
logista vaihetta kuin Grand Canyonin alimmat kerrostumat. �

ta haluttiin helmikuun manifes-
tilla liittää tiiviimmin Venäjän
yhteyteen, tuli juuri Eero Järne-
feltin maalauksesta ”Syysmai-
sema Pielisjärvellä” suomalai-
suuden, autonomian ja itsenäi-
syyden symboli.

Taulussa aukeaa näkymä
Mäkrävaaralta Ukko-Kolille.
Harjujono on siis kuvattu sen
eteläisimmältä huipulta kohti
pohjoista. Kuvassa leijuu vielä
aamu-usva ja maiseman vasen
kolkka synkkenee uhkaavasti.
Teos on nykyisin Ateneumin
taidemuseossa.

Samana vuonna myös Juhani
Aho sinetöi maiseman poliitti-
sen merkityksen lyhyessä kir-
joituksessaan. Sen pontimena
oli kielto nostaa juhlapäivinä
salkoon Suomen lippu:

”Eivätkö tienne, että missä
valkoinen poutapilvi taivaan si-
nikannella vaeltaa, siinä on
Suomen lippu – että missä lu-
minen vaara taivasta vasten ku-
vastuu, siinä värimme – että
missä valkopurje ulapalla pais-
taa, siinä viirimme?”

Näissä tunnelmissa ja tässä il-
mapiirissä Kolilta maalattuihin
maisemiin liittyi niin monia aat-
teellisia, kansallisia, poliittisia
ja kulttuurihistoriallisia kerros-

tumia, että erikoisasema on pe-
rusteltu.

Kaski palaa 
Kolilla edelleen
Kasken poltto ja viljely ovat an-
taneet metsäsuomalaisille tär-
keän osan ravintoa ehkä tuhan-
sien vuosien ajan. Kun Kolin
vaarojen rinteitä ryhdyttiin
asuttamaan 1700-luvulla, tulok-
kaat raivasivat peltomaansa
kaskeamalla.

Vanhan kansan viimeinen
kaski poltettiin Kolilla 1930-lu-

vulla. Metsäntutkimuslaitos on
vuodesta 1994 alkaen jatkanut
Kolin kansallispuistossa kaski-
maisemien hoitoa ja kaski palaa
jälleen joka vuosi. Kaskialueet
on merkitty puiston polkukart-

taan. Pääosa niistä sijaitsee Kas-
ken Kierros -luontopolun var-
rella.

Puiston johtaja Lasse Lovén
kertoo, että jatkossa on tarkoi-
tus nostaa vuosittain kasketta-
va pinta-ala noin viiteen heh-
taariin. Kaskisuunnitelma kat-
taa noin 150 hehtaaria kansal-
lispuiston vanhoja kaskimaita,
jotka käsitellään pitkän ajan
kierrossa.

Jos palavan kasken haluaa
nähdä, Kolilla kannattaa vie-
railla kesän alussa. Otollisin ai-
ka kasken polttamiseen on heti,
kun keväinen kosteus on maas-
ta hävinnyt. �

Kirjalliset lähteet:
Matti Klinge: Kaksi Suomea,
Otava 1982.

Annika Waenerberg:
Miksi taiteilijat tulivat Kolille,
artikkeli teoksessa Kolin perintö.

Lähtöpaikat: suosituin alku reitille lähtee luonto-
keskus Ukon ja hotelli Kolin parkkipaikalta
Kartat: mm. polkukartta 1:15 000, kesämatkailukartta
1:60 000 ja 1:25 000, geologinen retkeilykartta 1:20 000
Lisätiedot: Luontokeskus Ukko, p. 010 211 3200
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