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I. K. Inhan (1865 – 1930) valokuvat ja tekstit ovat olleet tärkeitä suo-
malaisen maisema- ja luontokäsityksen muokkaajia lähes sadan 
vuoden ajan. 

Luonto oli Inhalle kaikki kaikessa: seuralainen, elämänkumppani, 
tunteiden peili, kauneuden lähde, lohduttaja ja pyhäkkö. Aikalais-
tensa kera hän katseli luontomaisemaa kaihomielin – kaupunkien, 
teollisuuden ja liikenteen ulottumattomiin tuntui pakenevan jokin 
arvokas: alkuluonto, yhteys korkeimpaan. 

Hymyilevät rannat saa Inhan mukaan ajankohtaiseen keskuste-
luun. Mitä oikeastaan tarkoitamme, kun puhumme luonnosta tai 
erämaasta? Kuinka erilaisista näkökulmista luontoa voi katsoa ja 
ymmärtää? Miksi vesi vetää puoleensa? Entä miksi puiden lähellä 
on hyvä olla?

Valokuvatutkija Kati Lintonen tarjoaa kirjassaan värikkään paletin 
Inhan ajatuksia, elämänvaiheita ja aikalaistekstejä, joihin uusia 
näkemyksiä tuovat mm. ympäristö- ja liikunnanfi losofi an sekä vi-
suaalisen kulttuurin nykytutkimukset. Keskustelujen osapuoliksi 
asettuvat tekstiensä kautta esimerkiksi fi losofi  Gaston Bachelard ja 
valokuvaa paljon tutkinut Geoffrey Batchen.

Hymyilevät rannat osoittaa Inhan luonnonhurmauksen yleisinhimil-
liseksi kokemukseksi, joka ylittää ajan, paikan ja kulttuurien rajat. 

Kirjan runsas ja upea kuvasto esittelee paljon ennen julkaisematto-
mia Inhan valokuvia.
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”Hän tunsi elämän kosketuksen usein niin kipeänä, 
että me muut emme enää kyenneet häntä ymmärtämään.” 
Luokkatoverin puhe I. K. Inhan hautajaisissa 1930 (Vuorenmaa 1981, 12)

L
aajan elämäntyön kääntäjänä, toimittajana, kirjailijana 
ja valokuvaajana tehnyt Into Konrad Inha (alk. Nyström) 
oli originelli monilahjakkuus. Hän oli aikansa postmo-
derni kulkuri, jota luonnehtivat muuntuva ja levoton 
elämänkulku, liikkuvuus niin työssä, harrastuksissa 

kuin elämäntavoissa ja yksinkulkijan erillisyys. Kirjoittajana hän 
vaihtoi suvereenisti kääntäjästä tietokirjailijaksi tai toimittajak-
si ja oli valokuvaajana valmis siirtymään suurten maisemasarjo-
jen jälkeen vaikka suomalaisen karjatalouden piiriin.

Kuvaavaa oli Inhan innostuminen aikakauden uuteen liiken-
nevälineeseen, polkupyörään, josta hetkessä tuli hänen tärkein 
matkaseuralaisensa. Jonkin aikaa hän toi maahan pyöriä, ja 
rakensi itselleen valokuvausmatkojaan varten aivan erityisen 
mallin. Ajan valokuvaus vaati monenlaista kekseliäisyyttä ja 
itsekehiteltyjä teknisiä ratkaisuja – varsinkin sellaisilla pitkillä 
kuvausmatkoilla, joita Inha teki lähes koko silloisen Suomen 
suuriruhtinaskunnan sekä Laatokan ja Vienan Karjalan alueille. 
Vain aivan pohjoisin Lappi jäi näiden retkien ulkopuolelle. 

Nomadinen liikkuvuus ja juurettomuus liittyivät Inhassa ro-
manttiseen haaveiluun mutta myös välittömän kokemisen herk-
kyyteen. Hänen mielentasapainonsa järkkyminen purkautui 
hysteerisenä kohtauksena, mitä voisi pitää erityisesti aikakau-
den naisten keinona ilmaista pahoinvointia. Inhan syvä myötä-
tunto laajeni vuosien saatossa koskemaan koko luomakuntaa, 
ja tässä näkemyksessään hän oli nykypäivän ekofilosofien ja 

syväekologien sukulaissielu. Elämänkumppania hän ei itsel-
leen löytänyt. Vielä 49 -vuotiaana erakoituneena yksineläjänä 
hän rakensi itselleen luonnon helmaan vaatimattomia mökkejä, 
muttei koskaan malttanut asettua niihin aloilleen. 

Luonto oli Inhalle kaikki kaikessa: seuralainen, elämänkump-
pani, tunteiden peili, kauneuden lähde, lohduttaja ja pyhäkkö. 
Milloin rannat hymyilivät Inhalle? Silloin, kun hän itse tunsi elä-
mänvoiman suonissaan ja valoisin mielin nautti elämästään ja 
näkemästään. Varjot laskeutuivat kauneimmankin erämaan ylle 
katsojan mielen täyttyessä alakulolla ja surumielisellä kaipauk-
sella. Mutta aina luonto kutsui uudelleen. Kun Inha kuoli leuke-
miaan Helsingissä 1930, hänen laatikoistaan löytyi kuvia lehdet-
tömistä puiston puista. Ehkäpä nämä olivat viimeiset lohduttajat, 
korpijärvien rantametsien pikkuserkut, jotka kuiskivat matkalai-
selle terveisen lapsuuden maisemista, ”kesän synnyinseuduilta”.

Kirkkonummella 28.4.2006 
Kati Lintonen

ROMANTTINEN NOMADI

Into Konrad Inha. 
Kuva Daniel Nyblin. MV

EDELLINEN AUKEAMA:
Soutuveneellä. AN
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I
. K. Inha (1865 – 1930) kuuluu suomalaisen maisemavalokuvauksen 
uranuurtajiin. Tämä 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä nopeasti kas-
vanut valokuvaajien joukko lähti tallentaamaan Suomessa sekä ennen 
kuvaamattomia seutuja että kuvateosten ja maisemataiteen esittelemiä 
näkymiä. Vaikka Inhan varsinainen elanto tuli toimittajan, kirjailijan ja 

kääntäjän työstä, hänen suomalaista luontoa ja luontomaisemaa esittävä va-
lokuvatuotantonsa on tämänhetkisten arvioiden mukaan lajissaan laajin. 

Valokuvauksen nopeaan leviämiseen vaikuttivat vuosisadan lopulla sekä 
valokuvaustekniikan kehitys että aikakauden yhteiskunnalliset ja kulttuuri-
set tekijät, kuten Euroopassa kansallisvaltioiden ja siirtomaapolitiikan synty 
sekä matkailun nopea yleistyminen infrastruktuurin kehityksen myötä. Mat-
kanteon luonnetta oli Suomessa tuona aikana muuttanut ratkaisevasti kaksi 
edistysaskelta: säännöllinen höyrylaivaliikenne ja rautatiet, jotka paransivat 
kulkuyhteyksiä, niin että jo 1880-luvulla maan eri puolille ”saattoi kulkea koh-
tuullisessa ajassa ja rasittamatta itseään ylen määrin”. (Varpio 1997, 14, 181)

Ulkoilmavalokuvausta helpottava kuivalevytekniikka levisi Suomeen 
1880-luvulta alkaen ja sen ansiosta mm. valotusajat lyhenivät viidennekseen 
entisestään. (Vuorenmaa 1986, 5) Samanaikaisesti vaikutti uusromantiikan 
kiinnostus luontoa ja luonnonmaisemaa kohtaan. Valokuvalla oli merkittävä 
sija suomalaisen maisemakäsityksen muokkaantumisessa. Kirjallisuuden ja 
maalaustaiteen rinnalla valokuvan tehtäväksi tuli välittää ja tallentaa suoma-
laisen luonnon ominaisuudet, sen kauneus ja erityispiirteet. Kansallismaise-
man kuvaustehtävä siirtyi vuosisadan vaihteen jälkeen vähitellen maalaustai-
teelta valokuvalle. (Häyrynen 1996) Samalla kun valokuva kuljetti mukanaan 
maisemamaalauksen kaanoneita, se loi uusia esikuvia ja malleja. Valokuva 

I. K. Inhan kuvat ja tekstit ovat olleet tärkeitä suomalaisen 
maisema- ja luontokäsityksen, luontosuhteen sekä luon-
tomaisemakuvan muokkaajia. Hän erottuu aikansa muista 
maisemavalokuvaajista harvinaisen laajan kuvamääränsä 
ja luontoa käsittelevän runsaan ja paikoin hyvin henkilö-
kohtaisen kirjallisen tuotantonsa ansiosta. 

Monet Inhan suurten maisemasarjojen 
valokuvista löytävät esikuvansa aikakau-
den kuvataiteista. Metsän sisus oli tuttu 

aihe 1800-luvun maisemakuvissa. 
Sortavala. Haavuksen saaresta. 

1893 – 95? MV

EDELLINEN AUKEAMA: 
Inhan siskot pohjoisimman  

Torisevan rannalla. Virrat. AN



12 13

kannatteli myös maiseman ja luonnon haltuunoton ja hallinnan mielikuvia. 
Vaikka Suomi ei ollut siirtomaavalta, monet ajattelu- ja puhetavat noudattivat 
suomalaista matkakirjallisuutta tutkineen Yrjö Varpion mukaan meillä 1800-
luvun loppupuolella kolonialistisen kulttuuripolitiikan piirteitä. Tällainen nä-
kemys on Varpion mukaan eräänlainen jatke uskonnolliselle matkakirjallisuu-
delle, jonka mukaan ihmisen tuli ottaa maailma haltuunsa. (Varpio 1997, 11)

Ehdottomasti tärkein valokuvauskohde oli Inhalle juuri luonto ja luontomai-
sema. Tähän mennessä löydetystä runsaasta tuotannosta suurin osa sivuaa 
jollain lailla tätä aihepiiriä. Hänellä oli aivan erityinen, jo lapsuudessa synty-
nyt luontosuhde, joka vuosien kuluessa muuttui ja syveni. Tätä luontosuhdet-
taan hän on esitellyt laajasti myös teksteissään, erityisesti Suomen maisemia 
-kirjassaan (1909, kuvitettu 2. painos 1925). Niistä löytyvät monet vuosisadan 
vaihteessa vaikuttaneen uusromantiikan esiin nostamat teemat kuten luon-
nonkauneuden ylistys, luonnonilmiöiden tulkinta ihmisen tunteiden kuvasti-
mena, sakraalikokemukset luonnossa tai ”alkuperäisen” ja koskemattoman 
luonnon kaipuu. Modernisaation myötä yleistyi luonnonrauhan etsiminen 
”erämaasta” kaupunkielämän ja sivilisaation kiireen vastapainoksi. Tyypillistä 
tuon ajan suomalaiselle lukeneistolle oli myös huoli metsien ja luonnon tuhou-
tumisesta lähinnä nopeasti kasvavan metsäteollisuuden vuoksi.

Inhan luontoaiheisen maiseman kuvaamisessa voidaan erottaa kaksi 
jaksoa. Ensimmäinen laaja kuvausaika käsittää vuodet 1892 – 1895. Tuolloin 
Inha lähtee valokuvausmatkoilleen tilauksena aluksi kansallista identiteetti-
ään rakentavan Suomen maisemakuvaston luominen. Tunnetuimmat kohteet 
näiltä ajoilta ovat monet kosket, laajat lintuperspektiivin panoraamat Pisa-
vuorelta, Puijolta, Kolilta ja Sortavalasta sekä harjut Punkaharjulta, Kanga-
salalta, Korpiselältä ja Tammelasta. Myöhäisemmässä tuotannossa Inhan 
luontoaiheiden käsittely muuttuu usein intiimimmäksi. Hän jatkaa luonto-
näkymien kuvaamista aina vuoteen 1925 asti, jolloin muuttaa maaseudulta 
Lohjan Jalassaaresta Helsingin keskustaan. Tästä aineistosta nousevat luon-
toa käsittelevinä esiin erityisesti Virroilla kuvatut metsäpurotutkielmat sekä 
lähinnä Lohjalla ja Karjalohjalla tallennetut puu-sarjat. 

Runsaassa kirjallisessa tuotannossaan Inha käsittelee luontoa erityisesti 
edellä mainitussa Suomen maisemissa ja jonkun verran myös Kalevalan lau-
lumailta  -kirjassaan sekä erillisissä artikkeleissaan mm. Kansanvalistusseu-
ran kalentereissa. Inhan ensimmäisten laajojen kuvausmatkojen luonne ja 
aikakausi on ohjannut hänen valokuviensa tarkastelua kansallisromanttisen  

Kosket olivat Inhalle kuten muillekin ajan 
valokuvaajille erityisen haastava kuvauskohde.

Ilomantsi. Pamilon koskelta. 1893. 
SVM/WSOY:n kokoelma



14

tulkinnan kautta. Toisaalta Inhan maailmankatsomuksellisia näkemyksiä esi-
teltäessä on puhuttu myös hänen panteistisesta luontosuhteestaan (mm. Vuo-
renmaa ja Kajander 1981). Inhan monitasoinen ja muuntuva luontokäsitys muo-
dostaa tämän kirjan hedelmällisen lähtökohdan.

Valokuvauksen into

Valokuvaukseen Inha näyttää suhtautuneen mutkattomasti ja käytännölli-
sesti. Hänen syntymävuonnaan 1865 oli kulunut vasta 25 vuotta siitä, kun 
ensimmäinen dagerrotyyppi oli esitelty Suomessa. (Kukkonen 1992, 7) Kun 
Inha lapsuudessaan tutustui valokuvaamiseen isänsä opastuksella, käytössä 
oli vielä märkälevytekniikka. Elettiin suomalaisen valokuvauksen nk. apteek-
kariaikaa, jolloin valokuvaus ei ollut jokaihmisen käytössä. Välitöntä kuvan 
kehittämistä edellyttävä kuvanvalmistustekniikka ja siihen liittyvä runsas 
välineistö, filmimateri- aalin herkkyysongelmat 
ja kameroiden suuret koot ja kalleus rajoitti-
vat maisema- ja ulko- kuvauksen lähinnä vain 
ammattilaisten ja asiaan perehtyneiden alan har-
rastajien piireihin. Sen sijaan muotokuvauksen 
parissa työskenteli Suo- messa noina aikoina jo 
runsas valokuvaajien joukko. Uusi, entistä helppokäyttöisempi kuivalevytek-
niikka, pienemmät kamerat, materiaalin parempi valo- ja väriherkkyys ja vä-
lineistön edullisempi hinta toivat valokuvauksen vähitellen laajempaan käyt-
töön ja mahdollistivat helpomman ulkoilmakuvauksen. 

Kun Inha lähti hankkimaan valokuvaamiseen ammatillista oppia 
1898 – 1890 Saksasta, hän oli työskennellyt toimittajana ja avustajana Fin-
landia-lehdessä sekä Päivän Uutisissa ja Uudessa Suomettaressa. Takana 
olivat myös keskeytyneet opinnot yliopistossa suomen kielessä ja historias-
sa ja uusi yritys jatkaa opiskeluja maantieteessä, geologiassa ja kemiassa. 
Valokuvaukseen Inha perehtyi ensin Etelä-Baijerissa Grönenbachissa W. Cro-
nenbergin valokuvausoppilaitoksessa. Siellä annettavaan opetukseen Inha 
ei ollut tyytyväinen ja jatkoi opintojaan talvella Wienissä E. Jaffe & A. Alber-
tin ateljeessa. (Vuorenmaa 1981, 16) Varhaisen keskieurooppalaisen maise-
mavalokuvauksen keinot ja pyrkimykset tulivat noina aikoina tutuiksi Inhal-
le, ja hän kuvasi samankaltaisia näkymiä kuin muutkin aikalaisensa, kuten 
vuorimaisemia, putouksia jne. Kiinnostus maisemavalokuvaa kohtaan kasvoi 

Ensimmäisellä laajalla kuvausmatkal-
laan Inha hurmaantui erityisesti Oulan-

kajoen maisemista ja kirjoitti myöhemmin 
Kalevalan laulumailla -kirjaansa kuva-

tekstin: ”Tällä ihanalla virralla sytytti 
mieleni runojen maa”.

Kuusamo. Oulankajoelta. 1892. 
SVM/WSOY:n kokoelma

inha suhtautui 
valokuvaamiseen 
mutkattomasti ja 
käytännöllisesti
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1 Inhan varhainen tuotanto lasketaan kuuluvaksi ns. suurten mai-
semasarjojen piiriin. Tällä tarkoitetaan lähinnä 18 x 24 -kokoisesta 
negatiivista suoraan paperille kopioituja valokuvia. Pinnakkais-
kopiointi tuotti yksityiskohdissaan tarkan vedoksen, joka usein 
viehättää nykypäivänkin katsojaa. Sarjan kuvat tunnistaa yleensä 
alareunaan lisätyistä teksteistä. Sekä K. E. Ståhlberg että Daniel 
Nyblin numeroivat maisemasarjansa.

Tässä kirjassa maisemasarjojen kuvat on pyritty painamaan alku-
peräisessä muodossaan. Muita Inhan valokuvia on paikoin rajattu. 
Tämä päätös perustuu Inhan omaan näkemykseen siitä, että valo-
kuva rajataan kirjaan sen käyttötarpeen mukaisesti (kts s. 32).

Lapsuudessaan Inha oli kuullut tarinoita  
Lapin tuntureista ja koskista. Pohjolan yön 
valoisuus yllätti: tämän tunnetun leiriku-

vansa hän otti lähes puolen yön aikaan.
Sodankylä. Yöpyneinä Teiniöllä. 1892. SVM

ideaksi kuvata järjestelmällisesti Suomea, ja tämä haave toteutui osaksi, kun 
valokuvaaja K. E. Ståhlberg (1862 – 1919) palkkasi Inhan kesällä 1892 kuvaus-
matkalle lähinnä Pohjois-Suomeen. 

Inhan ensimmäinen kuvausmatka pohjoiseen Lappiin, ”villiin” Suomeen 
olisi helppo tulkita haltuunottavan katseen paradigman kautta. Pääkaupun-
kilainen toimittajavalokuvaaja lähti tilausmatkalle itselleen tuntemattomille 
seuduille tehtävänään tuottaa mahdollisimman hyvin kaupaksi menevää mai-
semakuvaa ennen näkemättömistä kohteista. Ajan yhteiskunnallinen tilanne 
väritti tehtävänantoa. Valokuvan kautta tarjoutui nyt mahdollisuus piirtää 
kansallista identiteettiään etsivän maan kuvaa ja tuoda samalla eteläisten 
kaupunkien asukkaille nähtäväksi, miltä Suomi näytti pohjoisilla perukoilla. 
Inha ryhtyi kameroineen ottamaan haltuun sitä osaa maasta, jota pääkau-
pungissa asuva yläluokka ei tuntenut, mutta jonka oletettiin ehkä tarjoavan 
myös kauniita ja kansallistuntoa kohottavia näkymiä. 

Lapsuudessaan Inha oli kuullut tarinoita Lapin luonnosta ja elämästä: 
”Lapin tunturit, laajat suot, suuret kymet ja valtavat kosket olivat aina mie-
likuvituksessani välkkyneet kotimaan luonnon suurimpana ilmauksena.” 
(SMA, 1) Nyt hän tiesi astuvansa sellaisten ihmisten keskuuteen, jotka olivat 
eläneet kauan melkein erillään muusta Suomesta ja jotka vasta rautatie yh-
disti vahvemmin eteläiseen seutuun. Vailla tarkempaa suunnnitelmaa matka 
taittui junassa tavatun geologiystävän kanssa läpi Pohjois-Pohjanmaan, jon-
ka näkymät eivät kohottaneet katsojaa: 

”Minä imin sieluuni näitten maisemain raskasta ilottomuutta. Melkein 
häpesit omaa pituuttasi, käyskennellessäsi matalassa metsässä. Kaik-
ki puut näyttävät kituvan kylmän meren läheisyyttä, lehtipuut jäävät 
värittömiksi, niityt harmaan keltaisiksi, vihannat laihotkin sairastavat 
kalvetusta. Kun vielä taivas maatui hikiseen pilveen, niin katosi senkin 
sini ja samalla merenkin siinto, ja mielen valtasi vastustamaton tunne 
päästä pois iloisemmille seuduille.” (SMA, 9) 

Tärisevillä rattailla matkattiin Kemijokivartta kohti Rovaniemeä ja sieltä 
Kemijärvelle ja veneellä Sallaan. Sitten alkoi jalkapatikalla matkan vaikein 
osa kohti Kuusamoa, Inhan valokuvaustarvikkeita oli kantamassa kolme-
kin miestä. Painoa niille kertyi noin 9 leiviskää eli lähes 80 kiloa. Kuusa-
mon Paanajärveltä Inha jatkoi Oulankajokea pitkin Kivakkakoskelle Venäjän  


