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Pääkirjoitus 

_____________________________ 

Hei hei (viimeinenkin) akateeminen vapaus 

Viimeinenkin akateeminen vapaus näyttää olevan katoamassa byrokratian jyrätessä. Nyt ns. 

Julkaisufoorumi-hanke ja ministeriöt ovat hyväuskoisten tiedemiesten ja -naisten avustuksella luokitelleet 

akateemiset kustantamot ja julkaisut kolmeen luokkaan. Sekä Julkaisufoorumi-hankkeen että yliopistojen 

uuden rahoitusmallin välityksellä kerrotaan tavoiteltavan suomalaisen tieteellisen tutkimuksen ja 

julkaisutoiminnan laadun nostamista ja kansainvälisyyttä. Toteutuksesta on pääteltävissä, että tarkoituksena 

on valvoa, missä julkaistaan ja rangaista väärässä foorumissa julkaisevia. Nämä luokittelemattomassa 

foorumissa julkaistut artikkelit jätetään pisteittä ja samalla palkitaan lähinnä englanninkielisiä 

julkaisufoorumeissa julkaisseita hyvin pistein. Hyvistä pisteistä kertyy hyvin rahaa, pisteittä itkua ja 

hammasten kiristystä. 

 

Tällaisesta tieteen vapauden rajusta ja räikeästä rikkomisesta tietenkin tulisi sanoutua jyrkästi irti. Kuka ja 

kenen oikeudella kuvittelee voivansa määrätä, mitä foorumit ovat milläkin erikoisalalla olennaisimpia 

kussakin tapauksessa? Tällainen ylimielisyys on täysin käsittämätöntä muilla sektoreilla, mutta 

tiedehallinnossa se hyväksytään pienen mutinan jälkeen. Selvää on, että tällaiset mallit ovat ennen ja nyt 

syntyneet aivan muista kuin tieteiden sisäisistä tarpeista. 

 

Nyt pientä vastarintaa on havaittavissa ja kopeissaan vapisevat tiedemiehet ovat heränneet seurojensa kautta 

vastustamaan hanketta.   

 

Kuusikymmentä tieteellistä seuraa on julkaissut kannanoton, jossa seurat kyseenalaistavat Julkaisufoorumi-

hankkeen kaavailut luokitella tieteelliset julkaisut ja kirjakustantajat kolmeen luokkaan. Samoin seurat 

kyseenalaistavat tähän läheisesti liittyvän Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämän yliopistojen uuden 

rahoitusmallin.  

 

Mitä tieteelliset yhdistykset tekevät asialle? 

Mielenkiintoista olisi tietää kuinka moni näiden seurojen jäsen on osallistunut yhdistyksensä vastustamaan 

hankkeeseen? Tekevätkö yhdistykset mitään tälle? Yleensä yhdistyksen etuja ja periaatteita vastoin toimivat 

jäsenet erotetaan. Jääkö asia pelkkään kannanottoon kuten yleensä käy?  

 

Kannanotossa Julkaisufoorumin ja ministeriön rahoituskaavailujen katsotaan olevan lähtökohdiltaan kapea-

alaisia ja mekaanisesti toteutettuja. Niissä ei oteta huomioon eri tieteenalojen julkaisuperinteitä ja -tarpeita, 
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eivätkä ne perustu tieteen sisältä nouseviin kriteereihin. Molemmat mallit laiminlyövät tieteiden 

monipuolisuuden ja -muotoisuuden sekä eri alojen historialliset traditiot. Mallien pohjalta mahdollisesti 

syntyvät tieteen ja tutkimuksen ohjausmallit vinouttavat tutkimuksen kenttää ja vaikeuttavat luovan 

tieteellisen työn tekemistä. Kannanotossa lisäksi ihmetellään, miksi suomenkieliset tiedejulkaisut asetetaan 

alemmalle tasolle kuin kansainväliset julkaisut. Onko tämä yllätys vai kuulostaako muista yhteyksistä 

tutulta? 

 

Raha ratkaisee? 

Tähän asti kukin asiantuntija on saanut itse ilman isonveljen valvovaa ja ohjaavaa - tai rankaisevaa - kättä 

saanut valita julkaisuväylänsä parhaan asiantuntemuksensa avulla. Vaikka englantia onkin painotettu, on 

myös suomeksi voinut julkaista. Alkaako nyt raha ratkaista eli ohjata julkaisut täysin englanninkielisiin 

foorumeihin? Sekä tieteen että kansallisenkin edun mukaista olisi julkaista sekä kotimaisilla että vierailla 

kielillä. Toivottavasti jatkossakin julkaisette kansainvälisessä, vertaisarvioidussa lehdessämme suomeksi tai 

englanniksi parhaan arvionne mukaisesti. Olemme alalla ainakin Suomen paras. Se on täysin varma asia 

ilman foorumeitakin, sillä olemme myös alan ainoa lehti! 

 

Petri S. Juuti 

päätoimittaja 

dosentti 
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Editorial 

_____________________________ 

Bye bye (what little was left of) academic freedom 

Even the last remnants of academic freedom seem to be disappearing in the grip of bureaucracy. Now the so-

called Julkaisufoorumi project [publication forum] and government ministries have classified academic 

publishing houses and publications into three categories with the help of gullible scientists. We are told that 

the new financing model for universities and Julkaisufoorumi are intended to improve the quality of Finnish 

scientific research and publishing activity and make them more international. Yet, the outcome appears to be 

that the aim is to control where articles are published and punish those that publish in the wrong forum. 

Articles published in unclassified forums are left without publishing points while mainly those published in 

English forums are awarded many points. A large amount of points translate into a lot of money whereas no 

points means wailing and gnashing of teeth. 

 

Scientists should naturally dissociate themselves completely from such  glaring violation of academic 

freedom. Who and with what justification think they can dictate which forums are the most relevant ones for 

specific fields of science? Such arrogance is totally unheard of in other sectors, but in science administration 

it is accepted after a little mumbling. It is clear that models of this kind have earlier and now emerged from  

needs unrelated to of scientific research.  

 

There are presently some signs of mild resistance as the trembling scientists have started opposing the 

project through their associations.  

 

Sixty scientific associations published a joint statement questioning the plan of Julkaisufoorumi to classify 

scientific publications and book publishers into three categories. They also questioned the closely related 

new financing model of universities presented by the Ministry of Education and Culture. 

 

What will the scientific associations do?  

It would be interesting to know how many members of these associations have participated in the project 

opposed by their association. Will the associations do anything about the matter? Usually members that work 

against the interests of their association or violate its principles are discharged. Will the statement be the sole  

accomplishment as usual?  

 

The statement considers the financing plans of Julkaisufoorumi and the ministry very limited to start with 

and mechanically carried out. They do not take into account the publishing traditions and needs of different 

disciplines nor are they based on criteria emerging from science. Both models ignore the versatility of 
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disciplines and their historical traditions. The control models of science and research possibly emanating 

from them will distort the field of research and hinder creative scientific work. The statement also wonders 

why scientific publications in Finnish are ranked below international ones. Is that surprising to anyone or has 

it occurred before in other connections? 

 

Is it money that speaks? 

Until now each expert has been allowed to select a publication channel mainly based his or her own or the 

referee’s expertise. Even though publishing in English has been emphasised, it has also been possible to 

publish in Finnish. Will money speak with an increasingly louder voice from now on and lead to use of 

solely English publication forums? It would be in both the scientific and national interest to publish in 

domestic as well as foreign languages. We hope that you will continue to publish in Finnish or English in our 

peer-reviewed international journal  YFJEH. We are the best in the field, at least in Finland. That is a fact 

that even Julkaisufoorumi cannot change because we are the only journal in the field! 

 

Petri S. Juuti 

Editor-In-Chief 

Docent/Adjunct Professor 

 

 

Editors. From left: Petri Juuti, Riikka Rajala & Tapio Katko. 

Toimitus. Vasemmalta: Petri Juuti (päätoimittaja), Riikka Rajala & Tapio Katko. 
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Hilja Toivio 

Jalmari Meurman – suomalaisen hevosjalostuksen vaikuttaja 

_____________________________ 

Abstract 

In the 19
th
 century Europe there was generally an especial interest to horse breeding as well as breeding of 

other domestic animals. In that time Finland was the horse drawn agrarian society in which horse had a 

special role as a power source. In the end of 19
th
 century and in the beginning of the 20

th
 century there was a 

lot of discussion on how Finnish horse ought to be breed. One of central person of horse breeding was 

agronomist Jalmari Meurman (1870–1946). Meurman impacted to horse breeding as the civil servant and in 

the other hand as a leader of local horse associations and in addition to these also as a horse breeder in his 

own farm. Jalmari Meurman had knowledge about horses, prestige and a network of horsemen. In that way 

Meurman had an opportunity to improve breeding of Finnish horse. 

 

Keywords: horse, horse breeding, landrace breed, government, biographical research
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Jalmari Meurman – suomalaisen hevosjalostuksen vaikuttaja 

Johdanto 

2000-luvun kansainvälisessä historiantutkimuksessa hevosen merkitystä on tutkittu erityisesti tekniikan ja 

taloushistorian, mutta myös ympäristöhistorian näkökulmasta. Se on huomattu yksittäistä työjuhtaa selvästi 

laajemmaksi. Hevonen on asettanut rajat ihmisten liikkumiselle, maa- ja metsätaloudelle sekä teollisuudelle. 

Hevosvoimien taloudellisen merkityksen kadottua hevoseen suhtautuminen on kuitenkin muuttunut 

tunnepitoiseksi. Nykyään maatiaisrotujen, kuten suomenhevosen säilyttämistä pidetään tärkeänä osana 

luonnon monimuotoisuutta. Tästä huolimatta suomalaisen kotieläinhistorian tutkimuksen kenttä on ollut 

toistaiseksi kapea. Koska maatiaisrotujen säilyttämistä perustellaan kulttuurisilla arvoilla, niiden 

historiallinen merkitys olisi tutkittava historiatieteellistä metodia noudattaen. Tehtävä liittyy suoraan 

erityisesti ympäristöhistorian alaan, mutta kotieläimiä voidaan perustellusti tutkia niin talous- ja 

sosiaalihistorian, tekniikan kuin kulttuurihistoriankin näkökulmista. Vaikka suomalaisessa 

historiantutkimuksessa kotieläinten historian tutkimus on ollut vähäistä
1
, 2000-luvun kansainvälisessä 

tutkimuksessa esimerkiksi hevonen on noussut voimakkaasti esiin. Hevosta ovat tutkineet erityisesti Joel A. 

Tarr, Clay McShane, Margaret Derry, Ann Norton Greene, Mats Greiff ja Susanna Hedenborg sekä jo 

aikaisemmin F. M. L. Thompson ja Janken Myrdal.
2
 

 

1800-luvulla kotieläinjalostus nousi yleiseurooppalaiseksi liikkeeksi, jonka vaikutukset näkyivät myös 

Suomessa. Jalostuksen kohteena oli niin hevonen kuin karja yleensä. Liikkeessä oli kyse yleisesti 

perinnöllisyyden laajemmasta ymmärryksestä ja sitä kautta tieteen kehityksestä. Autonomian ajan Suomessa 

hevosta alettiin jalostaa niin mikro- kuin makrotasolla. Valtion hallinnossa hevonen kytkeytyi osaksi 

talouselämän ja maatalouden tehostamispyrkimyksiä sekä maataloushallinnon kehitystä. Vuonna 1893 

nimitettiin ensimmäinen valtion hevosalan virkamies, hevoshoidonneuvoja. Merkittävänä 

hevosjalostusvaikuttajana suomenhevosen historiassa tunnetaan viran ensimmäisen haltijan, entisen 

säveltäjän Ernst Fabritiuksen lisäksi hänen veljensä, ensimmäisen suomalaisen hevosjalostusyhdistyksen 

Hevoskasvatusyhdistys Hippoksen perustaja Ludvig Fabritius. Fabritiuksen veljesten ohella suomalaisen 

hevosjalostuksen keskiössä olivat myös muut, vähemmälle huomiolle jääneet valtion hevoshoidonneuvojat. 

Heistä yksi oli kangasalalainen Jalmari Meurman.
3
 

 

                                                
1 Hevosen historia on painottunut Suomessa maatalouden historiaan sekä viimeaikoina erityisesti urheilun historiaan, jonka näkökulmasta hevosta on 

tutkittu perusteellisimmin. Myös sotahevonen on saanut omat teoksensa. Hevosen merkitys ihmisen elämää hallinneena tekijänä on jäänyt kuitenkin 

kokonaisuudessaan pääosin muutamaa – erityisesti liikennehistorian alan – tutkimusta lukuun ottamatta urheiluhevosen ja kansallisromanttisen 
hevoskäsityksen taakse. Tieteelliset tutkimukset, joiden pääkohteena on suomalainen hevonen, ovat harvinaisia. Suomalaisesta hevoshistoriasta. Ks. 

esim. Jokipii 1972; Soininen 1974; Peltonen 2004; Vasara 1987; Nenonen 1999; Ojala 1997; Vettenranta 2008; Mahlamäki 2003; Toivio 2007. 

Esimerkiksi tekeillä olevissa historian väitöstutkimuksissa ei juuri puututa hevosen eikä yleensäkään kotieläinten historiaan. Historiatieteiden 
tutkijakoulu, Tutkijakouluun rekisteröityneet opiskelijat, http://www.uta.fi/laitokset/historia/tutkijakoulu/, luettu 7.9.2011. 
2 Ks. esim. Derry 2006; McShane & Tarr 2007; Norton Greene 2008; Greiff & Hedenborg 2007; Thompson 1976; Liljewall & Myrdal 1997. 

Esimerkiksi Ruotsissa hevosta tutkitaan useista näkökulmista, ja Uppsalassa kotieläinhistoria on otettu osaksi opetusta. Sveriges lantbruksuniversitet, 
Husdjurskurs, http://www.agrarhistoria.se/husdjurskurs/, luettu 7.9.2011. 
3 Autonomian ajan keskeiset hevosalan vaikuttajat olivat valtiopäivämies Edvard Duncker, eläinlääkäri Ludvig Fabritius ja valtion 

hevoshoidonneuvojat Ernst Fabritius, Jalmari Meurman, Arvid Nordenstreng, Axel Wahren ja Axel Alfthan. 

http://www.uta.fi/laitokset/historia/tutkijakoulu/
http://www.agrarhistoria.se/husdjurskurs/
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Artikkelissa tarkastellaan agronomi Jalmari Meurmanin, yhden keskeisen makrotason hevosjalostuksen 

määrittäjän toimintaa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, jolloin käytiin voimakasta keskustelua suomalaisesta 

hevosjalostuksesta ja sen suunnasta. Puhtaan hevosrodun jalostuksen periaate vakiintui vasta suomenhevosen 

kantakirjan
4
 perustamisen myötä vuonna 1907. Artikkelissa tutkitaan Jalmari Meurmanin tausta, hevosalan ja 

muu yhteiskunnallinen toiminta ja verkostot sekä arvioidaan hänen vaikutusmahdollisuuksiaan suomalaisen 

hevosen jalostukseen autonomian ajan Suomessa. 

 

Perhetausta ja opinnot 

Kangasalalaisen Liuksialan kartanon hevosjalostushistoria ulottuu Ruotsin vallan ajalle. Vuonna 1556 

perustettu Liuksiala oli yksi niistä suomalaisista kuninkaankartanoista, joissa harjoitettiin emämaan mallin 

mukaan hevoskasvatusta 1500-luvun jälkipuolella ja 1600-luvulla. Vuonna 1600 Suomen 

kuninkaankartanoissa oli Mauno Jokipiin mukaan yhteensä 22 tammalaa eli hevossiittolaa. Vuosina 1599–

1600 Liuksialassa oli yhdeksän tammaa ja ori, kun kuninkaankartanoissa oli yhteensä 27 oria ja 193 tammaa 

sekä varsat mukaan luettuna 415 hevosta. Esimerkiksi vuosina 1574–1576 Liuksialan hevosmäärä oli 

vaihdellut yhteensä 18–20 hevosen välillä, ja varsoja syntyi vuosittain kymmenkunta. Hevosten lukumäärän 

kasvun esti Jokipiin mukaan kuitenkin varsojen vienti emämaan puolelle.
5
 

 

Liuksialan kartano siirtyi Meurman-suvulle vuonna 1821, jolloin 

kapteeni Carl Otto Meurman osti kartanon. C. O. Meurmanin jälkeen 

Liuksialaa isännöi hänen nuorin poikansa Agathon Meurman, jonka 

kautta Meurman-suku on erityisesti tunnettu. Kunnallisneuvos Agathon 

Meurman oli naimisissa Alina Fredrique Tallqvistin kanssa, joka oli 

kirkkoherra Henrik Tallqvistin ja Antoinette Stjernvallin tytär. Heidän 

nuorin poikansa, Jalmari (Hjalmar) Fredrik Meurman (1870–1946) 

syntyi Liuksialassa 19.7.1870. Hän avioitui vuonna 1902 Anna Adéle 

Löfin kanssa. Jalmari Meurman kuuluikin perhetaustaltaan selvästi 

sivistyneistöön. Talonpoikaissäädyn johtomies Agathon Meurman oli 

ollut enemmän suomalaisuuspoliitikko kuin maanviljelijä, eikä hän 

ollut ollut sen paremmin hevosmieskään antaessaan jopa vaimonsa 

hoitaa  ajamisen.  Agathon  Meurman  oli  kuitenkin  arvostanut  hyviä  

 

 

 

Kuva 1. Hevoshoidonneuvoja Jalmari Meurman vuonna 1901. Kuva:    Liuksialan kartanon kokoelma. 

 

                                                
4 Kantakirja on saman rodun jalostukseen hyväksyttyjen hevosten rekisteri. Se kuului 1800-luvun jälkipuolella yleiseurooppalaiseen puhtaan rodun 
jalostusideaan, eikä kyse ollut hevosen kohdalla yksittäisestä ilmiöstä. 
5 Jokipii 1972, s. 134–137, 142; Jutikkala 1954, s. 84–86; Liuksialan kartanon arkisto (LKA), Karja-kansio (Kk), Kangasalan sanomat 9–10/1937, 

Jalmari Meurman, Entisajan karja ja sen kehitys. 
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hevosia ja uusinut Liuksialan hevoskantaa 1880-luvulla. Varsinainen hevos- ja karjatalousmies oli kuitenkin 

Liuksialan seuraava isäntä Jalmari Meurman.
6
 

 

Sivistystä arvostavan perheen lapset lähetettiin luonnollisesti opintielle. Perheen nuorin lapsi, Jalmari 

Meurman aloitti pienten lasten koulun Tampereella vuonna 1879. Seuraavana vuonna hän pääsi Helsingin 

Suomalaiseen Alkeisopistoon, jota kävi vuoteen 1887 asti. Vuonna 1889 Jalmari Meurman valmistui 

ylioppilaaksi Suomalaisesta Normaalilyseosta Helsingissä, minkä jälkeen hän alkoi etsiä omaa alaansa. 

Meurman kirjoittautui Helsingin yliopiston Hämäläisosakunnan jäseneksi sekä Jumaluusopilliseen 

tiedekuntaan ja opiskeli Jumaluusopillisia opintoja vuosina 1889–1893. Jalmari Meurman pyrki pappisuralle 

ja hankki alan käytännön kokemusta harjoittelusta Ähtärissä kesällä 1893. Uravalinta alkoi kuitenkin 

epäilyttää, ja tutkinnosta jäi puuttumaan preliminääritutkinto. Myöhemmin Meurman luetteli syiksi 

vaikutelmat harjoittelusta, pelon haluttomuuteen alalle, messulahjattomuuden sekä Jumaluusopillisten 

tieteiden tietojen jatkuvan kehitystarpeen. Käytännön alat alkoivat näyttää Jalmari Meurmanista papin virkaa 

houkuttelevammilta. Myös käytännön syyt saattoivat olla uravaihdoksen taustalla, sillä Meurman piti 

tärkeänä arvostamansa Liuksialan säilymistä suvulla.
7
 Ehkä jopa niin tärkeänä, että se sai hänet vaihtamaan 

urasuunnitelmiaan. 

 

Jalmari Meurman oli maanviljelysharjoittelijana Niemen kartanossa Kalvolassa vuosina 1893–1894 ja 

opiskeli agronomiksi Mustialan maanviljelys- ja meijeriopistossa vuosina 1894–1896. Myöhempien 

verkostojen kannalta kouluaika oli hyvinkin merkityksellinen, sillä Mustiala edusti aikansa korkeinta 

maatalousopetusta Suomessa. Meurmanin kanssa samana vuonna opinnot aloitti 23 tulevaa agronomia. Pari 

vuotta aikaisemmin koulun oli aloittanut esimerkiksi Carl Johan Fridolf Mannerheim, johon Meurmanilla oli 

myöhemmin yhteyksiä hänen kasvattaessa Ruotsissa hevosia. Muutaman vuoden sisällä Mustialaan olivat 

kirjoittautuneet myös hevosmiehinä vaikuttaneet Uuno Brander ja Karl Östen Elfving.
8
 Meurmanin verkostot 

alkoivat siten hahmottua jo ennen oman hevosuran kehitystä. 

 

Valmistuttuaan Mustialasta Jalmari Meurman toimi Liuksialan kartanon tilanhoitajana marraskuusta 1896 

alkaen ja osti kartanon kesällä 1900. Meurman piti Liuksialassa yksivuotista Maanviljelyshallituksen 

luvanvaraista karjanhoitajakoulua vuosina 1901–1912. Vuonna 1907 hän perusti myös yhdessä kolmen 

muun tilallisen kanssa läheiselle Varsamäen tilalle varsankasvatuslaitoksen.
9
 Nämä olivat ne lähtökohdat, 

joista Jalmari Meurman toimi sekä käytännön että hallinnon tason hevos- ja karjanjalostajana sekä yleensä 

maatalousalan vaikuttajana. 

 

                                                
6 Jutikkala 1954, s. 100–101; LKA, Hevoset II -kansio (Hk), Hevoshoito; Mattson 1942, s. 362; LKA, Jalmari Meurmanin kirjeitä esitelmiä 

todistuksia Paavo Virkkunen -kansio (JM1k), Ansioluettelo. 
7 LKA, JM1k, Meurman Jalmari, Elämäkerrallisia tietoja; LKA, JM1k, Ansioluettelo; LKA, JM1k, Otteita Agathon Meurmanin sukukunta-arkistosta; 
LKA, JM1k, Mietelmiäni. 
8 LKA, JM1k, Meurman Jalmari, Elämäkerrallisia tietoja; Mustiala 1840–1908 1928, s. 385–386, 390–394. 
9 LKA, JM1k, Meurman Jalmari, Elämäkerrallisia tietoja; LKA, JM1k, Otteita Agathon Meurmanin sukukunta-arkistosta. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaja 

Jalmari Meurman vaikutti paikallisesti aktiivisesti kunnallishallinnossa sekä myöhemmin seurakunnassa. 

Hän ajoi voimakkaasti esimerkiksi kansakoulujen perustamista ja vaikutti muutoinkin paikalliseen yhdistys- 

ja yritystoimintaan. Meurman oli vahvasti mukana kangasalaisessa liiketoiminnassa useiden yritysten 

perustajajäsenenä tai niiden hallituksessa kuten esimerkiksi Telefooniyhdistyksessä, Kangasalan 

kuljetusyhdistyksessä, Kangasalan Säästöpankissa ja Kangasalan osuusmeijerissä. Kun Meurman lisäksi 

rakennutti Kangasalan postitalon, hän oli monella tapaa edistämässä paikallista infrastruktuuria. Vuonna 

1916 Jalmari Meurmanille myönnettiin yleishyödyllisestä toiminnasta kunnallisneuvoksen arvonimi. 

 

Jalmari Meurmanin poliittisen kentän määritteli suomenmielisen kodin perintö, kartanon omistajan asema 

sekä lopullisesti suojeluskuntatoiminta
10

. Meurman sai kansalaisansioista III luokan vapaudenristin vuonna 

1918. Erityisen aktiivisesti hän oli mukana vapaapalokuntatoiminnassa, josta hänet myös palkittiin 

ansiomerkein. Meurman ehti toimia myös kansanedustajana vuonna 1919. Myöhemminkin elämässään 

Jalmari Meurmanilla oli merkittäviä luottamustoimia, joista mainittakoon Suomen hypoteekkiyhdistyksen 

valtuuskunta, vakuutusyhtiö Sampon hallintoneuvosto ja Suomen maanviljelijäin kauppa O/Y:n johtokunta. 

 

Jalmari Meurman vaikutti monipuolisesti maanviljelysseuroissa sekä myöhemmin maatalousalan etuja 

ajavassa järjestötoiminnassa. Alan yhdistystoiminnasta ensimmäisiä olivat Hämeenläänin maanviljelysseuran 

johtokunnan jäsenyys, Pohjois-Hämeen paikallisen maanviljelysseuran puheenjohtajuus, Maanviljelijäin 

yleisen liiton jäsenyys sekä Satakunnan Maanviljelijäin klubin puheenjohtajuus ja sihteerin toimi.
11

 

Maatalousalan yhteydet olivat tiiviitä, ja yhdistystoiminta tuki verkostojen syntyä. Meurman kuului 

esimerkiksi Suomen maanviljelysvirkamiesyhdistykseen ja osallistui yhdistyksen opintoretkelle Tanskaan 

vuonna 1905. Retkellä tutustuttiin maatalousalan kohteisiin ja hevoshoidon edistämistoimenpiteisiin. Retken 

järjestelykomiteaan kuuluivat niin Ö. Elfving, G. Grotenfelt kuin H. Savela. Retkellä oli 40 osallistujaa, jotka 

olivat pääasiassa arvovaltaisia agronomeja. Heidän joukossaan olivat esimerkiksi valtion v. t. 

hevoshoidonneuvoja Arvid Nordenstreng ja Viipurin läänin maanviljelysseuran hevossiitoksenneuvoja Uuno 

Jaatinen.
12

 

 

Valtion hallinnon tasolla Maataloushallitus hyödynsi Meurmanin asiantuntemusta niin maataloudesta, 

hevosista kuin karjanjalostuksesta ja -hoidosta. Esimerkiksi vuonna 1898 Meurman pyydettiin Tampereelle 

valtion suomalaisen maatiaiskarjan ja sikojen näyttelyn toimikuntaan ja palkintotuomariksi. Jalmari 

                                                
10 Jalmari Meurman käsitteli perheensä kanssa käydyssä laajassa kirjeenvaihdossa myös politiikkaa. Meurmanilla oli suomalaisuusajatuksia, ja 

myöhemmin isänmaallisuus korostui hänen persoonassaan entisestään. Meurmanin myöhemmissä tulkinnoissa autonomian ajan tapahtumista näkyi 
suojeluskunta-aate. Ks. esim. LKA, Jalmari Meurmanin kirjeitä -kansio (JM3k), Jalmari Meurmanin kirje ”rakkaille kotolaisille” 21.5.1896; LKA, 

Jalmari Meurmanin kirjeitä merkkipäiväpuheita -kansio (JM2k), Jalmari Meurmanin kirje Agathon Meurmanille 7.2.1902; Meurman, Markku, 

henkilökohtainen tiedonanto, kevät 2011; LKA, Sekalaista-kansio (Sk), Poimintoja Suomalaisen Nuijan kokouksesta 27.4; LKA, JM1k, Jalmari 
Meurmanin puhe suojeluskuntajuhlassa Toikkolan Äijälässä 15.12.1923; LKA, JM1k, Mietelmiä isänmaan puolesta kaatuneista sankareista; LKA, 

JM1k, Suunnitelma muistolaatan paljastustilaisuuteen; LKA, JM1k, Jalmari Meurmanin puhe äitienpäivänä 9.5.1937 Liuksialan kansakoululla; LKA, 

JM1k, Kuinka Suomi Venäjän vallan alkuaikana 1808–1809 vuoden sodan jälkeen sai oman kotimaisen sotaväkensä. 
11 LKA, JM1k, Meurman Jalmari, Elämäkerrallisia tietoja; LKA, JM1k, Ansioluettelo; LKA, JM1k, Otteita Agathon Meurmaninen sukukunta-

arkistosta. 
12 Grotenfelt 1907, s. 1–6, 147–156. 
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Meurmanilla oli myös muita valtiollisia toimia maatalouden alalla kuten agraarikomitean 

asiantuntijajäsenyys vuonna 1907. 

 

Muiden toimien ohella Jalmari Meurman oli kiinnostunut historiasta. Hän järjesti Liuksialan arkiston sekä 

rakennutti kartanon pihapiiriin maataloutta esittelevän museon. Meurmanin museoharrastus oli alkanut 

opiskeluaikana, jolloin hän toimi Suomen ylioppilaskuntien kansatieteellisessä museossa ja oli keräämässä 

museoesineitä Tammelan kihlakunnassa. Meurman oli myös Hämeen museoseuran ja Suomen 

Muinaismuistoyhdistyksen perustajajäsen ja hänellä oli lukuisia jäsenyyksiä myös muissa kulttuuria 

tukevissa seuroissa kuten SKS:ssä, Svenska Litteratursällskapet i Finland:ssa, Hämeen Heimoliitossa, 

Kalevala-seurassa ja Turun suomalaisessa yliopistoseurassa.
13

 

 

Jalmari Meurman oli omana aikanaan sivistynyt ja kouluttautunut mies, joka valitsi urakseen kotikartanonsa 

viljelyn ja maatalouden kehitystyön. Sen ohella hän oli mukana politiikassa ja hänellä oli useita merkittäviä 

luottamustoimia. Meurman oli uuttera tekijä, kaikesta innostuva monen toimen mies, jota on muisteltu 

kunnioitusta ja pelkoakin herättäneenä, mutta leppoisana isoisänä ja setänä
14

. Jalmari Meurmanin 

monipuolinen toiminta antaa kuvan aktiivisesta yhteiskunnallisesta vaikuttajasta, jolla oli sekä mahdollisuus, 

taito ja verkostot vaikuttaa tärkeiksi katsomiinsa asioihin. Niistä keskeisin oli suomalaisen hevosen jalostus. 

 

Hevosalan virkamies 

Vuosi 1893 oli suomalaisen hevosjalostuksen käännekohta. Uusi hevoslainsäädäntö astui voimaan, ja valtion 

vakituinen hevosvirkamies aloitti työnsä. Hevoshoidonneuvoja oli Senaatin Maataloushallituksen alainen 

virkamies, joka edusti ylintä valtion hevospolitiikan ja hevosjalostuksen johtoa. Hevoshoidonneuvojan 

päätehtävät olivat valtion omistamien siitosoriiden hankinta ja valvonta, ravikilpailut ja näyttelyt sekä 

toiminta yleisesti alan asiantuntijana. Hevosjalostus muodostuikin osittain henkilökysymykseksi, koska 

hallinnon määräämien tehtävien rajoissa hevoshoidonneuvojan toimintaan vaikuttivat hänen henkilökohtaiset 

näkemyksensä
15

. 

 

Jalmari Meurman nousi valtion hevospolitiikan johtoon vuonna 1898 ensimmäisen hevoshoidonneuvojan 

Ernst Fabritiuksen sairastellessa. Meurmanille ehtikin muodostua läheinen tuttavuus Ernst Fabritiuksen 

kanssa ennen hänen kuolemaansa
16

. Meurman toimi valtion v. t. hevoshoidonneuvojana elokuusta 1898 

vuoteen 1904
17

. Lisäksi hän toimi asiantuntijatehtävissä hevosia koskevan lainsäädännön valmistelussa ja 

                                                
13 LKA, JM1k, Maanviljelyshallituksen kirje Jalmari Meurmanille 2.3.1898; LKA, JM1k, Maanviljelyshallituksen kirje Jalmari Meurmanille 
16.7.1898; LKA, JM1k, Meurman Jalmari, Elämäkerrallisia tietoja; LKA, JM1k, Ansioluettelo. 
14 Pajumaa, Atso, haastattelu, 5.11.2010; LKA, Sk, [Kuvausta Jalmari Meurmanista]. 
15 Esimerkiksi Fabritiuksen veljekset ajoivat voimakkaasti suomalaisen hevosen kantakirjan perustamista. Makrotasolla sitä edisti 
hevoshoidonneuvoja Ernst Fabritius ja mikrotasolla yhdistystoiminnassa Ludvig Fabritius. Valtion kantakirjanpito aloitettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1894, mutta E. Fabritiuksen kuoleman jälkeen huomio kohdistui muualle. 
16 LKA, JM2k, Ernst Fabritiuksen kirjeitä Jalmari Meurmanille 1898–1899. 
17 Meurman toimi Fabritiuksen viransijaisena aluksi muutamia kuukausia kerrallaan, ja lopulta hänet nimitettiin virkaan toistaiseksi kunnes uusi 

johtosääntö ja varat määrättäisiin. Viran täyttö saattoi olla osittain poliittinen kysymys. LKA, JM1k, Otto Meurmanin kirje Jalmari Meurmanille 

14.11.1899; LKA, JM1k, Ansioluettelo; LKA, JM1k, Maataloushallituksen ilmoitus 1287/1898; LKA, JM1k, Maataloushallituksen ilmoitus 19/1899; 
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komiteoissa. Vuonna 1899 Meurman kutsuttiin Maanviljelyshallitukseen laatimaan ravikilpailuille ja 

ruununsiitosoriille uusia sääntöehdotuksia sekä keskustelemaan muista hevossiitosta koskevista 

kysymyksistä. Jalmari Meurmanin asiantuntemusta ja monivuotista kokemusta hevoshoidonneuvojan virasta 

hyödynnettiin myöhemminkin. Vuonna 1905 Meurman oli neuvottelemassa hevoshoidonneuvojan 

johtosäännöstä ja kuului vuonna 1907 komiteaan, joka laati ehdotusta hevoshoidon edistämisestä.
18

 

Hevoshoidonneuvojan virassa ja muissa tehtävissä Jalmari Meurman oli hevosalan tahojen lisäksi 

yhteistyössä aikansa merkittävimpien maatalouspoliitikkojen, kuten Maataloushallituksen ensimmäisen 

ylijohtajan Nils Grotenfeltin kanssa
19

. Hevosten kautta Meurmanille muodostui merkittävä yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen verkosto. 

 

Valtion viran lisäksi hevoshoidonneuvoja vaikutti yleensä paikallistasolla esimerkiksi perustamalla 

hevosyhdistyksiä. Jalmari Meurman toimi useiden hevosalan yhdistysten johtotehtävissä. Hän oli esimerkiksi 

Hämeenläänin hevosystäväin yhdistyksen puheenjohtaja, Tampereen Hippoksen puheenjohtaja (1898–1902), 

Pohjois-Hämeen Hipposyhdistyksen johtokunnan varapuheenjohtaja (1909–1912) sekä myöhemmin 

puheenjohtaja (1916–1946) ja kunniapuheenjohtaja (1924), Hämeenläänin hevosjalostusliiton puheenjohtaja 

(1920–1930, johtokunnan jäsen 1911–1946) ja kunniajäsen sekä myöhemmin vuodesta 1926 

Lämminverisiitosyhdistyksen puheenjohtaja. Jalmari Meurman vaikutti siten erityisesti Hämeen 

hevosyhdistyksissä niiden syntyajoilta aina kuolemaansa asti.
20

 Hevoshoidonneuvojan virka ja 

yhdistystoiminta yhdessä loivat Jalmari Meurmanille laajan verkoston suomalaisen hevosjalostuksen 

kehittämiseen. 

 

Käytännön hevosmies 

Liuksialan kokoinen kartano tarvitsi kohtuullisen määrän hevosia jo pelkästään maa- ja metsätaloustyöhön 

sekä erilaisiin kuljetuksiin. Kuviosta 1 nähdään, kuinka Jalmari Meurman suurensi määrätietoisesti 

Liuksialan hevoskantaa. Vuodesta 1896 alkaen hän kaksinkertaisti hevosten ja varsojen lukumäärän vajaassa 

15 vuodessa. Varsojen huomattava määrä selittää, ettei kaikkia hevosia ostettu Liuksialaan täysikasvuisina 

eli työikäisinä. Esimerkiksi vuonna 1896 Liuksialassa oli kolme ajo- tai vaunuhevosta, työhevonen, siitos- ja 

ajotamma Viesti ja seitsemän varsaa
21

. Kartanossa pidettiin vakituinen määrä varsoja, mikä osoittaa Jalmari 

Meurmanin kiinnostuksen hevoskasvatukseen. Oma hevoskasvatus oli myös suositeltavaa, sillä Kustaa 

                                                                                                                                                            
LKA, JM1k, Maataloushallituksen ilmoitus 456/1899; LKA, JM1k, Maataloushallituksen ilmoitus 1018/1899; LKA, JM1k, Maataloushallituksen 

ilmoitus 1197/1899; LKA, JM1k, Maataloushallituksen ilmoitus 1481/1899; LKA, JM1k, Maataloushallituksen ilmoitus 1611/1899. 
18 LKA, JM1k, Maataloushallituksen kirje E. Fabritiukselle 28.2.1899; LKA, JM1k, Maataloushallituksen kirje J. Meurmanille 20.11.1899; LKA, 
JM1k, Maanviljelystoimituskunnan kirje J. Meurmanille 16.2.1907; LKA, JM1k, Maanviljelyshallituksen kirje J. Meurmanille 12.12.1905. 
19 Agronomi, maanviljelysneuvos Nils Grotenfelt oli Maanviljelyshallituksen ensimmäinen ylijohtaja 1892–1902. Savolainen on huomauttanut, että 

Maanviljelyshallituksen tehokkuus riippui Grotenfeltin ja Maanviljelystoimituskunnan päällikön yhteistyöstä, mikä korostaa verkostojen merkitystä. 
Grotenfelt kehitti karja- ja meijeritaloutta sekä edisti maatiaiskarjan jalostusta. Hän kannatti tanskalaisen professori V. Proschin oppia puhtaan rodun 

jalostuksesta, joka johti maatiaisrotujen hyödyntämiseen jalostuksessa. Savolainen, Raimo, Maanviljelysneuvos Nils Grotenfelt (1846–1902), 

Biografiakeskus, SKS, www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?=136, luettu 26.9.2011. On huomattava, että karjan- ja hevosjalostus saivat 
vaikutteita toisistaan, mutta kilpailivat myös samoista määrärahoista. 
20 LKA, JM1k, Meurman Jalmari, Elämäkerrallisia tietoja; LKA, JM1k, Ansioluettelo; Korpela 2009, s. 24. 
21 LKA, Hk, Liuksialan hevosluettelo. 

http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?=136
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Vilkunan mukaan hevoset myytiin tarvittaessa nuorina, eikä vanhaa, ”talottunutta” hevosta mielellään 

ostettu
22

. 

 

 
 
Kuvio 1. Liuksialan kartanon hevoset vuosina 1896–1912. Kuviossa on ilmoitettu vuosittain hevosten 

lukumäärä korkeimmillaan. Kyse ei ole siten ko. vuonna syntyneistä varsoista. Varsaksi määrittämisen iässä 

oli pientä vaihtelua, mutta hevosten ja varsojen yhteismäärä on tarkka. Vuonna 1907 yksi varsoista kuoli 

syntyessään. Lähde: LKA, Hk, Liuksialan hevosluettelo.
23

 

 

Liuksialassa hevosia ei käytetty kuitenkaan pelkästään työhön, vaan hevoskasvatus sai laajemmat 

mittasuhteet. Jalmari Meurman harjoitti kotikartanossaan määrätietoista hevosjalostusta. Tallissa ja hevosten 

hoidossa noudatettiin määrättyä aikataulua, ja Meurman piti hevosten tiedoista tarkkaa kirjanpitoa jopa 

varsojen syntymän kellonaikaa myöten
24

. 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hän piti kirjaa niin 

hevosten ruokinnasta ja muista kustannuksista kuin niiden arvosta
25

. Tarkka toiminnan suunnittelu ja 

kirjanpito merkitsivät käytännön hevosjalostustyön tarkentumista ja sattumanvaraisuuden vähentymistä. Sitä 

kautta toiminnan tarkka suunnittelu ja tarkkailu kertoivat hevosjalostuksen tieteellistymisestä. 

 

Liuksialan hevoskasvatuksessa on nähtävissä myös toiminnan ammattimaistumisen piirteitä. Kartanossa 

pidettiin sekä omia siitosoriita, yhteisomistuksessa olevia oriita että ruununoriita, joita kaikkia tarjottiin 

tammanomistajille korvausta vastaan. Astutustietojen mukaan Liuksialan oriit astuivat tammoja Kangasalan 

lisäksi muun muassa Pälkäneen, Sahalahden, Pirkkalan, Messukylän ja Tampereen alueilta
26

. Meurmanin 

oriit vaikuttivat siten paikallisesti Liuksialan omaa hevosjalostusta laajemmin. Taulukon 1 mukaan 

Liuksialan siitosoritoiminta oli vilkkaimmillaan vuosisadan vaihteessa ja erityisesti 1900-luvun 

                                                
22 Vilkuna 1958, s. 75. 
23 Mainittakoon, että Liuksialan sivutilojen ja torppien itsenäistyttyä hevosmäärää pienennettiin ja ostettiin ensimmäinen traktori, mikä liittyy 

maatalouden toiseen koneistumisen vaiheeseen. LKA, Kk, Niskanen, Elis, artikkeli-käsikirjoitus (1970-luku). 
24 Ks. esim. LKA, Hk, Viirin Sukutaulu. 
25 LKA, Hk, Hevosten menot 1907–1908; LKA, Hk, Ruokintajärjestys Warsamäessä 1909. 
26 Ks. esim. LKA, Hk, Luettelo oriilla Ponsi v:na 1898 astutetuista tammoista ja niistä syntyneistä varsoista; LKA, Hk, Luettelo oriilla ”Valo” v:na 

1900 astutetuista tammoista ja niistä syntyneistä varsoista. 
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ensimmäisinä vuosina, jolloin astutettujen tammojen lukumäärät olivat huomattavan suuria. Astutusmäärät 

olivat kuitenkin orikohtaisia ja riippuvaisia sen ominaisuuksien arvostuksesta. 

 

Liuksialassa pidettiin myös muutamia siitostammoja, joita varsotettiin. Vieraiden oriiden käyttäminen 

Liuksialan hevoskasvatuksessa oli etenkin toiminnan alkuaikoina välttämätöntä liian läheisen sukusiitoksen 

välttämiseksi. Taulukoiden 2–3 perusteella vieraiden oriiden käyttö väheni kuitenkin omien siitosoriiden 

myötä. Taulukoista 1–3 voidaan seurata, kuinka Liuksialan kartanoon muodostui hevosjalostuksen 

seurauksena oma hevoskanta. Vuosittain Liuksialaan syntyi parhaimmillaan kolme varsaa. Varsoja riitti työ- 

ja siitoshevosten uudistustarpeen lisäksi myyntiin, ja myös hevosten kasvattaminen yli oman tarpeen kertoo 

toiminnan ammattimaistumisesta. Liuksialassa syntyneitä varsoja myytiin suhteellisen paljon ja muutama 

niistä Venäjälle asti
27

. 

 

Taulukko 1. Liuksialan ja Varsamäen siitosoriiden toiminta 1897–1912. Muualla kuin Liuksialassa 

syntyneiden varsojen luettelo ei anna todellista kuvaa varsamäärästä, koska kaikista syntyneistä varsoista ei 

saapunut tietoja. Lähde: LKA, Hk, Siitokseen käytettyjä oriita Liuksialassa ja Varsamäessä.
28

 

Ori 

 

Astutus-

vuodet 

Astutetut 

tammat 

Liuksialan 

tammat 

Varsat Varsat 

Liuksialassa 

Jukka r. o. 1897 - 1899 93 1  1 ori 

Ponsi 

(puoliv.) 

1898 13 2 4 + 6 2 tammaa 

Salama 1899 10  3 + 3  

Veli r. o. 1900 - 1902 200 1 52 1 tamma 

Valo 1900 - 1907 325 16  4 oria + 1 tamma 

Pekka 1902 - 1903 41    

Rokki 150 1903 - 1910 418 6  4 oria 

Urho 1905 14 1  1 tamma 

Hauska 151 1906 - 1908 75 5  2 oria + 1 tamma 

Ylkä 1908 14    

Lento 887 1909 - 1912 85 2  2 oria 

Tuki 1910 8    

Pylväs 659 1911 4    

Aaro 1911 7   1 ori 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 LKA, Hk, Helpon Sukutaulu; LKA, Hk, Hulivilin Sukutaulu; LKA, Hk, Varsamäen varsankasvatuslaitoksen oriita, astutukseen käytettyjä. 
28 Varsamäen orilistan mukaan useat oriit vaikuttivat Varsamäessä taulukossa mainittua aikaa pidempään sekä niiden lisäksi oriit Kastari 1909, Hellu 

1909–1914 ja Herne 1910. Jälkimmäiset oriit vaikuttivat lähteenä käytetyn asiakirjan mukaan vuosina 1913–1914 ja 1913. Vrt. LKA, Hk, Varsamäen 

varsankasvatuslaitoksen oriita, astutukseen käytettyjä. 



Hilja Toivio 
______________________________________________________________________________ 
 

17 
Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History 2/2012 

Taulukko 2. Vieraiden oriiden jälkeläiset Liuksialassa 1893–1910. Lähde: LKA, Hk, Vieraitten oriitten 

jälkeläisiä v:sta 1893. 

Nimi Syntynyt Sukupuoli Emä Isä 

Into 1893 ori Siivo Suoraman Nikkilän ori 

Teppo 1894 ori Siivo Sainion ori Lähtö 

Lempo 1894 ori Viesti Suoraman Nikkilän ori 

Ponsi 1895 ori Viesti Lord Derby 

Sisko 1895 tamma Siivo Sainion ori Lähtö 

Sampo 1895 ori Pikku Into (luvattomasti) 

Salama 1896 ori Viesti Lampisen ori 

Tampereelta 

Sella 1897 tamma Viesti Sammaliston ori 

Voitto 1900 ori Pikku Hipposori Sampo 

Lepo 1900 tamma Viesti Hipposori Sampo 

Apu 1900 ori Sisko Hipposori Sampo 

Syksy 1910 ori Laulu (luvaton) 

 

Taulukko 3. Liuksialan ja Varsamäen oriiden jälkeläiset 1899–1913. Lähde: LKA, Hk, Liuksialan ja 

Varsamäen oriitten jälkeläiset v:sta 1899. 

Nimi Syntynyt Sukupuoli Emä Isä 

Viiri 1899 tamma Pikku Ponsi 

Altis 1899 ori Viesti Jukka 

Virpi 1899 tamma Sisko Ponsi 

Viira 1901 tamma Viesti Veli r. o. 

Valio 1901 ori Sella Valo 

Toimi 1903 ori Viesti Valo 

Hurra 1904 tamma Viesti Valo 

Pomo 1904 ori Pikku Rokki 

Nimetön 1904 ori Siivo Rokki 

Markka 1905 ori Viesti Rokki 

Hirnu 1905 ori Jaara Valo 

Nimetön 1906 ori Viesti Rokki 

Valonpoika 1906 ori Pikku Valo 

Aura 1906 tamma Vappu Urho 

Nimetön 

(kuoli synt.) 

1907 ori Viesti Hauska 151 

Hulivili 1909 ori Apila Hauska 151 

Henttu 1909 tamma Viesti Hauska 151 

Helppo 1909 ori Jaara Hauska 151 

Palo 1910 ori Jaara Lento 887 

Muisto 1911 ori Viesti Lento 887 

Tuttu 1913 ori Aate 1092 Aaro 
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Kantatamma Viesti 

Yksittäinen hevonen voi nousta historiantutkimuksen kannalta merkitykselliseksi, jos se on ihmisen 

toiminnan kannalta kiinnostava.
29

 Liuksialan hevoshistoriassa korostuu yksi, käytännön hevoskasvatukseen 

vahvasti vaikuttanut tamma. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Liuksialan tammoista eniten jälkeläisiä jätti 

Viesti. Se oli syntynyt Eräjärven pappilassa, pastori Gunnar Branderin tallissa 13.4.1888. Viesti oli 

harmaajouhinen punarautias, 154 cm korkea tamma. Sen historia tunnetaan aikaansa ja Liuksialan kartanon 

muihin kantatammoihin
30

 verrattuna varsin tarkasti. 

 

Viestin isä oli savolainen hevonen, joka saattoi periytyä Fürstenbergin
31

 hevoskannasta. Ori oli nuorena 

myyty Kuopion markkinoilta Pietariin. Useiden omistajien jälkeen ori päätyi viipurilaiselle ”kaaliryssälle”, 

jolta sen osti oriveteläinen rovasti E. F. Reinius. Kålryssen-oria kuvattiin työhevostyyppiseksi, isoksi ja 

vahvarakenteiseksi, mutta jalomuotoiseksi. Tapaturman seurauksena sillä ei voitu kuitenkaan ajaa kuin 

hiljaista ajoa. Orin väri oli erikoinen: kullanrautias, ruuniin vivahtava ja hiukan kimokarvainen harmailla 

jouhilla. Kokonaisuudessaan ori teki kauniin ja mahtavan vaikutuksen ja oli luonteeltaan tavallisen vireä. 

Viestin emä puolestaan oli pastori G. Branderin oma Sanelma-tamma. Kookas, ruuni tamma oli erittäin 

hyväluontoinen ja vireä. Se oli syntynyt Konkkalan kartanossa Lopella. Sanelman isä oli Kytäjän kartanon 

erittäin hyvä, ruuni ori. Sanelman emä Prinsessa puolestaan oli kookas, ruuni tamma Konkkalasta, jonne sen 

oli ostanut kartanon torppari Hämeenlinnan markkinoilta. 

 

Agathon Meurman aloitti Liuksialan hevoskannan parannuksen kunnollisen siitostamman hankinnalla. 

Meurman ihastui pastori Branderin Sanelma-tammaan sen omistajan ollessa vierailulla Liuksialassa. 

Meurman kaavaili Sanelman varsasta siitostammaa Liuksialaan, mutta Brander pyysi yksivuotiaasta varsasta 

hyvin korkeaa hintaa. Siitä huolimatta Sanelman tammavarsa vaihtoi omistajaa kesällä 1889. Liuksialassa 

yllätyttiin ainoastaan varsan väristä, sillä kartanossa oli totuttu ruunin värisiin hevosiin. Jo samana syksynä 

Viestistä tarjottiin tuhat markkaa, mutta Agathon Meurman oli järkkymätön: odotetaan kunnes saadaan 

tuhansia. Viesti palkittiin yksilöarvosteluna sekä yhdessä varsansa kanssa Kangasalan maamiesseuran ja 

maalaisseuran sekä Hämeenläänin maanviljelysseuran näyttelyissä. Uudenmaan ja Hämeenläänin 

hevosystäväin näyttelyssä Hämeenlinnassa 10.3.1893 Viesti merkittiin Uudenmaan ja Hämeen läänien 

työhevosten Sukukirjaan ensimmäisellä palkinnolla ja ensimmäisellä numerolla. Samassa näyttelyssä se 

palkittiin sekä ensimmäisellä palkinnolla että suuremmalla hopeamitalilla. Tampereen Hipposyhdistyksen 

                                                
29 Helminen on nostanut keskusteluun hevoselämäkerran tutkimusmetodit ja osoittanut, että yksittäisen hevosen asema voi nousta historiassa 
merkittäväksi. Helminen, Katri, Writing a biography of a horse, Workshop on Biographical Research, Oulu 29.–30.9.2011. Mielestäni hevosyksilöä ei 

voi kuitenkaan – nykypäivän inhimillistävästä eläinkäsityksestä huolimatta – nähdä historiantutkimuksen kohteena ilman merkittävää sidosta ihmisen 

toimintaan. 
30 1890-luvulla ostettujen kantatammojen suku oli yleensä tuntematon, mutta 1900-luvun alussa hevosten sukuja alettiin hiukan tuntea. Yleisesti 

sukutieto lisääntyi oman hevoskasvatuksen myötä. Vrt. LKA, Hk, Pikun Sukutaulu; LKA, Hk, Jaaran Sukutaulu; LKA, Hk, Siivon Sukutaulu; LKA, 

Hk, Apilan Sukutaulu; LKA, Hk, Tytön Sukutaulu; LKA, Hk, Laulun Sukutaulu; LKA, Hk, Aatteen Sukutaulu; LKA, Hk, Viirin Sukutaulu; LKA, 
Hk, Virpin Sukutaulu. 
31 1800-luvun alussa suomalainen hevoskanta ei ollut yhtenäinen, ja alueella vaikutti esimerkiksi venäläisistä hevosista periytyvä Fürstenbergin 

hevoskanta. Alfthan 1911, s. 13. 
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näyttelyssä 25.–26.8.1898 Viesti sai toisen palkinnon ja valtion kantakirjanäyttelyssä Hämeenlinnassa 

18.2.1899 ensimmäisen palkinnon. 

 

Viesti varsoi vuosina 1894–1911 lähes vuosittain. Tamma jätti yhteensä 14 varsaa: kahdeksan oria, viisi 

tammaa ja yhden kuolleena syntyneen varsan. Taulukoiden 2–3 perusteella Viestiä astutettiin niin Liuksialan 

omilla oreilla, ruununoriilla kuin vierailla oreilla Tamperetta myöten. Aluksi käytettiin useimmiten vieraita 

oriita, kunnes 1900-luvun alussa Liuksialassa oli useita omia tai yhteisomistuksessa olevia, paikallisesti 

kuuluisia oriita. Oriit olivat pääasiassa suomalaisia, mutta hevosjalostuspiireissä vallinneen Norfolk-

innostuksen myötä Viesti astutettiin vuonna 1894 rovasti Reiniuksen Norfolk-ori Lord Derbyllä. Seuraavana 

vuonna syntyi suomalais-norfolkilainen orivarsa Ponsi.
32

 Yksittäisen hevosen kohdalla on siten nähtävissä 

yleinen hevosjalostuksen suunta. 

 

 

Kuva 2. Liuksialan tammoja vuonna 1907. Oikealla kantatamma Viesti, ja Jaaraa pitelee Jalmari Meurman. 

Kuva: Liuksialan kartanon kokoelma. 

 

 

 

 

                                                
32 LKA, Hk, Viestin sukuselvitys; LKA, Hk, Hevoshoito; LKA, Hk, Wiestin todistus Sukukirjaan merkitsemisestä 10.3.1893; LKA, Hk, Tamma 

Viestin Sukutaulu; LKA, Hk, Viesti, Siittämistaulu; LKA, Hk, Ponsin Sukutaulu. 
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Vaikka Viestiä käytettiin pääasiassa siitokseen, sitä käytettiin myös ajo-, vaunu- ja työhevosena. Viestin 

varsoissa korostuivatkin ajohevosen ominaisuudet. Viestin ensimmäisen polven jälkeläisistä useat myytiin, ja 

yhdestä tuli esimerkiksi tamperelaisen pankinjohtaja Nils Idmanin vaunuhevonen. Viestin varsoja kuvattiin 

tyypiltään muun muassa seuraavasti: vahva, raskasrakenteinen työhevonen, kevytrakenteinen hieno 

ajohevonen sekä vankka siitostamma ajohevostyyppiä. Esimerkiksi orivarsa Ponsi palkittiin Uudenmaan 

Hevosystäväinyhdistyksen näyttelyssä Helsingissä 19.2.1898 toisella palkinnolla, ja joitakin varsoista 

kantakirjattiin myöhemmin.
33

 Viestin varsoista jäi Liuksialaan siitoshevoseksi pidemmäksi aikaa ainoastaan 

yksi tamma. Viestin vaikutusta arvioitaessa on kuitenkin huomattava, että sen suku laajeni huomattavasti 

seuraavien polvien jälkeläisten kautta. Lisäksi Viestin merkitys Liuksialan hevoskantaan oli tammalinjaa 

laajempi, sillä se jatkui myös orijälkeläisten kuten edellä mainitun Ponnen kautta
34

. 

 

Tammalinjan toisen polven ”viestiläisiä” syntyi Liuksialassa yhdeksän varsaa, joiden kaikkien emä yhtä 

varsaa lukuun ottamatta oli Hämeenläänin hevosjalostusliiton kantakirjaan hyväksytty Henttu
35

. Sen 

varsoista kartanon siitostammaksi jäi esimerkiksi palkittu ja kantakirjattu Viesti II, joka sekään ei jäänyt 

Viesti-suvun viimeiseksi kantakirjahevoseksi.
36

 Kolmas viestiläinen polvi jatkui Liuksialassa Viesti II:n sekä 

kolmen muun tamman kautta. Viesti II sai kaksi varsaa, joista sukulinja jatkui Prinsessa-tamman kautta. 

Myös se merkittiin kevytmuotoisen suomalaisen hevosen kantakirjaan. Jalmari Meurmanin määrätietoisen 

hevoskasvatuksen seurauksena vuonna 1935 syntyneen Otso-orivarsan sukutaulu tiedettiin osittain 

kuudenteen polveen asti.
37

 Siten Liuksialan hevossuku tunnettiin varsin pitkälle jo 1900-luvun alkupuolella. 

Koska Liuksialassa oli pidetty tärkeänä sekä oman tammalinjan jatkuvuutta että siitosoriiden pitoa, samojen 

hevosten suku oli jatkunut Agathon Meurmanin ajoilta alkaen
38

. 

 

Viesti lopetettiin 23,5 vuoden ikäisenä syksyllä 1911
39

, mihin mennessä siitä oli tullut Liuksialan merkittävin 

siitostamma. Paikallisesti sen vaikutus oli myytyjen varsojen kautta huomattava. Niiden ja kartanon 

siitosoriiden kautta Liuksialan hevossuku vaikuttaa todennäköisesti yhä edelleen etenkin hämäläisissä 

hevossuvuissa. Viestin asema oli keskeinen kuitenkin erityisesti Liuksialan oman hevoskannan 

polveutumisessa, ja Jalmari Meurmanin mukaan siitä periytyi koko Liuksialan hevoskanta
40

. Viestin vaikutus 

                                                
33 LKA, Hk, Viestin sukuselvitys; LKA, Hk, Lempon Sukutaulu; LKA, Hk, Ponsin Sukutaulu; LKA, Hk, Salaman Sukutaulu; LKA, Hk, Sellan 

Sukutaulu; LKA, Hk, Suomalaisrotuisten tammojen kantakirjatodistus, Henttu. 
34 Hevosten tiedot on arkistoitu kantatammojen mukaan, mutta myös esimerkiksi Viestin orivarsaa Salamaa tarjottiin astutukseen Liuksialassa. Ks. 

esim. LKA, Hk, Viirin Sukutaulu; LKA, Hk, Virpin Sukutaulu; LKA, Hk, Salaman Sukutaulu; LKA, Hk, Luettelo oriilla Salama v:na 1899 

astutetuista tammoista ja niistä syntyneistä varsoista. 
35 Sella-tamman varsa lopetettiin ja tamma myytiin. 
36 LKA, Hk, Lempon Sukutaulu; LKA, Hk, Ponsin Sukutaulu; LKA, Hk, Salaman Sukutaulu; LKA, Hk, Sellan Sukutaulu; LKA, Hk, Altiksen 
Sukutaulu; LKA, Hk, Lepon Sukutaulu; LKA, Hk, Viiran Sukutaulu; LKA, Hk, Toimin Sukutaulu; LKA, Hk, Hurran Sukutaulu; LKA, Hk, Markan 

Sukutaulu; LKA, Hk, Nimettömän Sukutaulu; LKA, Hk, Hentun Sukutaulu; LKA, Hk, Muiston Sukutaulu; LKA, Hk, Valion Sukutaulu; LKA, Hk, 

Viesti II:n Sukutaulu; LKA, Hk, Pilettin Sukutaulu; LKA, Hk, Salaman Sukutaulu; LKA, Hk, Hilkan Sukutaulu; LKA, Hk, Ajokin-Soman Sukutaulu; 
LKA, Hk, Sanelman Sukutaulu; LKA, Hk, Lopun Sukutaulu; LKA, Hk, Jokin Sukutaulu; LKA, Hk, Suomalaisrotuisten tammojen kantakirjatodistus 

1093, Henttu. Ks. myös LKA, Hk, Viestin jälkeläiset I–IV polvet. 
37 LKA, Hk, Riston Sukutaulu; LKA, Hk, Prinsessan Sukutaulu; LKA, Hk, Kevytmuotoisen siitoshevosen hyväksymistodistus n:o 1091, Prinsessa; 
LKA, Hk, Otson Sukutaulu; LKA, Hk, Viestin Sukutaulu. Ks. myös LKA, Hk, Viestin jälkeläiset I–IV polvet; LKA, Hk, Matin Sukutaulu; LKA, Hk, 

Tarun Sukutaulu. Jalmari Meurmanin selvitys Viestin jälkeläisistä päättyi Otso-orivarsaan. Hänen jälkeensä Liuksialan hevoskasvatusta jatkoi Lasse 

Meurman, jonka aikana sama hevossuku jatkui. 
38 LKA, Kk, Niskanen, Elis, artikkeli-käsikirjoitus (1970-luku). 
39 LKA, Hk, Viestin sukuselvitys. 
40 LKA, Hk, Hevoshoito. 
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ulottui ainakin neljä polvea eteenpäin sekä todennäköisesti aina siihen asti, kun kartanossa oli hevosia. 

Ainakin vielä 1970-luvulla Liuksialan tammat edustivat kartanon hevosrekisterin mukaan kahdeksannen 

polven pohjoishämäläistä jalostusta kantaemänään tamma Viesti. Liuksialassa oli tuolloin harjoitettu 

suunnitelmallista hevosjalostusta sekä jalostettu samaa tammakantaa lähes vuosisata, ja Viestin suvun 

edustajat olivat yhä palkittuja.
41

 

 

Jalmari Meurmanin hevoskasvatustoiminta on esimerkki hevoshoidonneuvojan käytännön 

hevosjalostustyöstä. Valtion hevosalan virkamieheltä vaadittiin vankka käytännön hevoskokemus, mikä 

lisäsi auktoriteettia sekä myös vaikutusta käytännön hevosjalostukseen paikallistasolla. 1970-luvulla 

Meurmania muisteltiin edelleen yhtenä keskeisenä hevosasiantuntijana. Jalmari Meurmanin 

hevosjalostuksessa on havaittavissa selviä edellä mainittuja ammattimaistumisen piirteitä. Hänen 

hevoskirjanpitoaan ja -rekisteriään pidettiin Suomessa jopa ainutlaatuisena. Arvioitiin, ettei millään muulla 

tilalla ollut yhtä laajaa ja asiantuntevaa hevoskirjanpitoa, joka oli aloitettu ennen virallista valtion 

kantakirjaa.
42

 

 

Karjatalous kontekstina 

Hevosten lisäksi Jalmari Meurmanin elämässä näyttäytyi yleisenä karja ja sen jalostus. Jo Agathon Meurman 

oli kiinnittänyt huomiota Liuksialan karjaan, mutta hänen ollessa Helsingissä kartanon karja oli ollut 

vuokrattuna marraskuusta 1882 alkaen. Vuokra-aikana Liuksialan karjakannan todettiin vanhentuneen ja 

huonontuneen, ja aloittaessaan kartanon pidon se oli Jalmari Meurmanin mukaan kyllä puhdasta suomalaista 

maatiaiskarjaa, mutta laadultaan ala-arvoista. Lisäksi tiedot lehmistä ja niiden tuotannosta olivat 

puutteellisia. Meurman alkoi uusia ja jalostaa Liuksialan karjaa. 

 

Vuonna 1898 Liuksialassa oli 56 lehmää, ja lehmien lukumäärä oli korkeimmillaan vuonna 1907, jolloin 

Liuksialassa oli 88 lehmää. Karjan rotukysymys ei ollut kuitenkaan itsestään selvä, kuten ei Suomessa 

yleensäkään. Vuosisadan vaihteessa Liuksialassa oli pääasiassa suomalaisia maatiaislehmiä, mutta 1900-

luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä niitä korvattiin sekarotuisilla ja puhtailla ayrshirelehmillä. Jalmari 

Meurman myöntää, että vuosina 1898–1903 kartanoon ostettiin punaisen sarvellisen karjan lisäksi 

ayrshirerotuisia siitoseläimiä ja vasikoita
43

. Kartanossa vaikutti myös osittain tanskalaista rotua olevaa karjaa 

ja puhtaiden rotujen lisäksi oli risteytyksiä
44

. Ayrshirelehmät eivät kuitenkaan tuottaneet juuri enempää 

maitoa kuin maatiaislehmät, ja Meurmanin mukaan rotu jäi kokeiluksi. Sen kasvatus jatkui Liuksialassa 

                                                
41 LKA, Kk, Niskanen, Elis, artikkeli-käsikirjoitus (1970-luku). 
42 LKA, Kk, Niskanen, Elis, artikkeli-käsikirjoitus (1970-luku). Liuksialan kartanon arkiston perusteella Jalmari Meurmanin hevoskirjanpito oli hyvin 

perusteellinen ja laaja. Ks. LKA, Hk. 
43 Karjaa uudistettiin hankkimalla erirotuisia sonneja, kuten esimerkiksi ayshirerotuinen Mikael-sonni Mustialasta vuonna 1898. LKA, Kk, Sonneja, I 
Ayrshirerotua, sonni Mikael No:1; LKA, Kk, Sonneja, II Suomalaista rotua, sonni Leppä No:1; LKA, Kk, Karjatalous 1900-luvulla; LKA, Kk, 

Kangasalan sanomat 9–10/1937, Jalmari Meurman, Entisajan karja ja sen kehitys. 
44 Ks. LKA, Kk. 
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kuitenkin vuoteen 1912.
45

 On huomattava, että Jalmari Meurman piti karjasta ja sen tuotoksesta yhtä tarkkaa 

kirjanpitoa kuin hevosista
46

. Liuksialan suomalaisrotuisen raavaskarjan sukukirjaan oli merkitty yhdeksän 

sonnia, joista osa oli syntynyt Liuksialassa
47

. 

 

Yleinen kiinnostus suomalaisen maatiaiskarjan kehitystyöhön kasvoi, ja Jalmari Meurmankin teki työtä 

karjanjalostuksen hyväksi myös oman tilansa ulkopuolella. Hän oli tiiviisti mukana karjanjalostuksen 

ympärille muodostuvassa yhdistystoiminnassa. Vuonna 1899 Meurman perusti Hämeen läänin Punasen 

suomalaisen sarvellisen ja sarvettoman lehmärodun jalostamisyhdistyksen yhdessä Hj. Göösin, J. 

Mannerheimin, F. Uotilan, K. Pätiälän, A. Retulaisen ja T. Nordenswanin kanssa
48

. Yhdistys piti kantakirjaa, 

ja karjaa palkittiin Hämeen läänin maanviljelysseuran näyttelyissä kuten hevosia
49

. Myös Liuksialan karjaa 

otettiin yhdistyksen ylläpitämään kantakirjaan
50

, ja yhdistyksen avulla ratkaistiin myös Liuksialan 

rotukysymys
51

. On huomattava, että vuosisadan vaihteessa oltiin hevosten ohella hyvin kiinnostuneita 

karjanjalostuksesta ja sen mahdollisuuksista karjan tuotantoon. Hevosjalostus kytkeytyi siten osaksi 

laajempaa kiinnostusta kotieläinjalostukseen, mikä konkretisoitui samojen henkilöiden kiinnostuksena sekä 

hevos- että karjanjalostukseen. Tämä helpotti verkostojen muodostusta, mutta toisaalta myös korosti niiden 

merkitystä. 

 

Yhteenveto 

Agronomi Jalmari Meurmanille kartanonomistajan yhteiskunnallinen asema antoi tietyn edellytyksen edistää 

tärkeiksi katsomiaan asioita. Meurman vaikutti kartanonomistajalle tyypilliseen tapaan voimakkaasti 

paikallishallinnossa sekä yhdistys- ja yritystoiminnassa. Meurmanilla oli useita merkittäviä luottamustoimia, 

ja hänelle myönnettiinkin myöhemmin kunnallisneuvoksen arvonimi. Jalmari Meurman oli kuitenkin yhdellä 

sanalla kuvattuna ennen kaikkea hevosmies, joka ei olisi aluksi edes vaihtanut hevosia autoon. Meurman 

vain totesi, että ”Menkää te vaan autolla, minä tuun valakoillani perässä.”
52

 

 

Hevosmiehenä Jalmari Meurman oli hallinnollisen uransa huipulla toimiessaan valtion 

hevoshoidonneuvojana Maataloushallituksen alaisuudessa. On huomattava, että hevoshoidonneuvojien 

taustoista löytyy yllättävän paljon yhdistäviä tekijöitä. Jalmari Meurman oli useimpien muiden virkaan 

                                                
45 LKA, Kk, Karjatalous 1800-luvulla, s. 39–40, 43; LKA, Kk, Liuksialan karja vuokraajilla, s. 45–46, 49–50, 52; LKA, Kk, Koelypsyt 1898–1922; 

LKA, Kk, Karjatalous 1900-luvulla. 
46 Samat sukutaulut ja siittämistaulut olivat käytössä myös karjalla. Ks. esim. LKA, Kk, Sisällysluettelo; LKA, Kk, Sukutaulu No:1 Akka; LKA, Kk, 
Sukutaulu No:8 Hauska. 
47 Esim. LKA, Kk, Sukutaulu No 3, Ami. Ks. myös LKA, Kk, Liuksialan Karjan sukukirja; LKA, Kk, Suomalainen rotu Liuksialassa, 
Suomalaisrotuisen raavaskarjan sukukirja Liuksialan kartanolla. 
48 Vuosisadan vaihteessa perustettiin muitakin suomalaisen maatiaiskarjan, mutta myös ayshirerodun jalostusta edistävä yhdistys. Samaan aikaan 

edistettiin siten molempien rotujen puhdasta jalostusta. LKA, Kk, Kangasalan sanomat 9–10/1937, Jalmari Meurman, Entisajan karja ja sen kehitys. 
49 Ks. esim. LKA, Kk, Punasen suomalaisen sarvellisen ja sarvettoman lehmärodun jalostamisyhdistys Hämeenläänissä, Todistus kantakirjaan otosta, 

lehmä Heppa; LKA, Kk, Hämeen läänin maanviljelysseuran II palkinto siitoskarjan palkitsemisessa sonnille Mikael; LKA, Kk, Punasen suomalaisen 

sarvellisen ja sarvettoman lehmärodun jalostamisyhdistys Hämeenläänissä, Todistus kantakirjaan otosta, sonni Hei; LKA, Kk, Sukutaulu No:1, Akka; 
LKA, Kk, Punasen suomalaisen sarvellisen ja sarvettoman lehmärodun jalostamisyhdistys Hämeenläänissä, Todistus kantakirjaan otosta, lehmä 

Temppu. 
50 Yhdistyksen kantakirjaan hyväksyttiin esimerkiksi Liuksialassa vuonna 1899 syntynyt sonni Hei, joka sai toisen palkinnon Hämeen läänin 
maanviljelysseuralta vuonna 1901. LKA, Kk, Karjatalous 1900-luvulla. 
51 LKA, Kk, Karjatalous 1800-luvulla, s. 40. 
52 Pajumaa, Atso, haastattelu, 5.11.2010. 
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valittujen hevoshoidonneuvojien tapaan kartanonomistaja, joka oli koulutukseltaan agronomi. Edustaessaan 

valtion ylintä hevospolitiikan johtoa Meurmanille tarjoutui mahdollisuus käyttää arvovaltaansa valtion 

hallinnossa sekä hevosalan lainsäädännön valmistelussa. Toisaalta valtion hallintokoneisto oli raskas, ja 

erilaiset yhteiskunnalliset tilanteet saattoivat ratkaisevasti vaikuttaa sen toimintaan tai jopa estää sen 

kokonaan. Vaikka valtionhallinto oli monimutkainen järjestelmä, yksittäiset virkamiehet pystyivät ajamaan 

tärkeiksi katsomiaan asioita, mikä nostaa esiin yksilön merkityksen historiassa. Virkamiehen 

toimintamahdollisuuksiin vaikuttivat kuitenkin luodut verkostot, joiden toimivuus näyttäytyi keskeisenä niin 

hevosalalla kuin hallinnossa yleensä. Jalmari Meurmanin verkostot tuleviin maatalousalan vaikuttajiin olivat 

alkaneet muodostua jo opiskeluaikana, ja viimeistään valtion virassa hän loi yhteydet keskeisiin 

maatalouspoliitikkoihin. 

 

Hallinnon ohella hevoshoidonneuvoja vaikutti hevosjalostukseen paikallistasolla, ja Jalmari Meurman toimi 

useiden hämäläisten hevosyhdistysten johtotehtävissä. Hän vaikutti voimallisesti esimerkiksi paikallisessa 

Hippos-yhdistyksessä, joka nojasi Ludvig Fabritiuksen aatteeseen rotupuhtaasta suomalaisesta hevosesta. 

Lisäksi Meurman oli mukana karjanjalostuksen ja yleensä maatalouden yhdistystoiminnassa. Samat henkilöt 

olivatkin usein kiinnostuneita hevosten lisäksi karjanjalostuksesta, mikä korosti verkostoitumista sekä sen 

merkitystä. Meurmanin henkilökuvaan yhdistyi siten hevosjalostuksen keskeinen konteksti. Hevosjalostus ei 

ollut irrallinen ilmiö, vaan osa laajempaa kiinnostusta kotieläinjalostukseen. Hevos- ja karjanjalostuksen 

välillä oli selvä yhteys niin toimintaperiaatteiden kuin toimijoiden välillä. Monipuolisen toimintansa kautta 

Jalmari Meurmanille kehittyi kokonaisuudessaan merkittävä vaikuttamisen verkosto hevosjalostuksen 

edistämiseen
53

. 

 

Jalmari Meurmanin omistamassa Liuksialan kartanossa hevosten pito oli työhevosia laajempaa toimintaa. 

Liuksialassa ja Varsamäen varsankasvatuslaitoksessa kasvatettiin varsoja yli oman hevostarpeen sekä 

ylläpidettiin siitosoriita. Liuksialan hevoskasvatus oli paikallisesti merkittävää, ja Jalmari Meurmanin 

hevoskasvatuksessa on nähtävissä selviä ammattimaisia piirteitä. Hänen tarkkuutensa näkyi niin 

hevoskirjanpidossa kuin hevosten hoidossa, mikä kertoi hevosjalostuksen ammattimaistumisen lisäksi sen 

tieteellistymisestä. Jalmari Meurmanin ylläpitämää Liuksialan hevoskirjanpitoa on perusteellisuudessaan 

arvioitu aikaansa nähden ainutlaatuiseksi. Käytännön hevosjalostuksessa Meurman tavoitteli saman 

hevossuvun jatkuvuutta, ja kantatamma Viestin suku jatkuikin Liuksialassa niin kauan kuin kartanossa oli 

hevosia. Jalmari Meurmanin hevoskasvatus on esimerkki yhden hevoskasvattajan vaikutuksesta 

hevosjalostukseen paikallistasolla, mutta kokonaisuudessaan se on myös esimerkki hevoshoidonneuvojan 

käytännön hevostietämyksestä. Valtion hevosvirkamieheltä vaadittiin vahva käytännön kokemus, joka lisäsi 

asiantuntemusta ja auktoriteettia sekä sitä kautta hevoshoidonneuvojan vaikutusmahdollisuuksia. 

 

                                                
53 Hevosalalla luotuja verkostoja hyödynnettiin myös muussa toiminnassa kuten karjanjalostuksessa. Ks. esim. LKA, Kk, Ernst W. Wahrenin kirje J. 

Meurmanille 29.1.1906. 
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Autonomian ajan hevosjalostuksen taustalla vaikutti yleiseurooppalainen kiinnostus kotieläinjalostukseen, 

mutta suomalaisen hevosjalostuksen päätavoitteet määritti kuitenkin pieni ryhmä hevosalan asiantuntijoita. 

Valtionhallinnon alaisena tai muulla tavoin vahvasti hevosjalostuksessa toimineiden henkilöiden 

näkemyksillä oli merkitystä, sillä he määrittivät suomalaisen hevosen jalostustavoitteet. Samat henkilöt 

vaikuttivat sekä mikro- että makrotasolla. Valtion hevoshoidonneuvojat olivat yhteiskunnallisesti aktiivisia 

toimijoita, jotka olivat yleisesti kiinnostuneita maatalouden kehittämisestä. Hevoshoidonneuvoja Jalmari 

Meurman oli monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolla oli sekä mahdollisuus, asiantuntemus että 

verkostot vaikuttaa tärkeiksi katsomiinsa asioihin. Näistä keskeisin oli suomalaisen hevosen jalostus – niin 

hallinnon suuntaviivojen kuin käytännön hevoskasvatuksen tasolla. 

 

_____________________________ 
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Liuksialan kartanon arkisto (LKA), Kangasala
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Vesihuollon haasteet kaupungeissa 

_____________________________ 

 
Abstract: Challenges of Urban Water Supply and Sanitation 

Management of water resources  and water services is  currently a subject of public  discussion worldwide. A 

multidisciplinary “Water and society” series of seminars focusing on long-term development of water 

services and communities will be held in Tampere this and next year. The seminars aim at creating and 

promoting discussion and presenting the views of researchers of various fields to decision-makers. 

 

The seminars  will be  co-hosted by the  International Environmental  History Group (IEHG) at University of 

Tampere, the Capacity  Development in  Water and Environmental  Services (CADWES) team at Tampere 

University of Technology, and the joint International Centre for Environmental Services Governance 

Research (ICES) formed by the IEHG and CADWES teams. Some of the presentations will be held in 

English by invited international experts. Argumenta funding is intended to stimulate dialogue between 

researchers of different fields of science on important current research topics. From time to time, the Finnish 

Cultural Foundation requests proposals from university departments or scientific organisations for initiating 

Argumenta projects. Our Water and Society (In Finnish: Vesi ja yhdyskuntien kehitys) Argumenta series has 

received funding for 2011–-2012. 

 

The third Argumenta seminar was held at the University of Tampere on December 16th 2011. The seminar 

dealt with the challenges of urban water service. The topic was approached from various perspectives. The 

presentations raised questions about the future of water service not only in modern urban cities but also in 

developing countries where the challenges are different. Collaboration between different disciplines is 

needed when dealing with such a vital yet complex issue as water. This series of seminars will try to do its 

bit to promote the multidisciplinary field of water. 
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Vesihuollon haasteet kaupungeissa 

 

Argumenta-seminaarisarjan kolmas seminaari pidettiin Tampereen yliopistolla perjantaina 16.12.2011. 

Tilaisuuden aiheena oli ”Vesihuollon haasteet kaupungeissa”. Tilaisuuden alustajina oli suomalaisia ja 

kansainvälisiä asiantuntijoita. Paikalle Tampereen yliopistolle saapui yli 30 osallistujaa.   

 

Suomen vesihuollon erityispiirteitä  

HS-Veden toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Heinonen aloitti päivän 

alustamalla aiheesta ”Suomalaisen vesilaitosten ongelmat ja vahvuudet”. Suomi on vesirikas maa eikä veden 

saanti ole Suomessa samanlainen ongelma kuin monissa kehitysmaissa.  Vesihuollolla on myös Suomessa 

kuitenkin omat haasteensa.     

 

Ensimmäiset vesilaitokset perustettiin Suomeen noin sata vuotta sitten. Erityisenä piirteenä suomalaisessa 

järjestelmässä oli pitkään se, että viemärilaitostoiminta ei kuulunut vesilaitoksille vaan oli osa kuntien 

katulaitosten toimintaa. Viemärilaitokset integroitiin vesilaitoksiin vasta 1970-1990 luvuilla. Yhdistyminen 

ei aina ollut helppoa: kahden eri työkulttuurin kohdatessa oltiin joskus törmäyskurssilla.  

 

Toinen erityinen piirre suomalaisessa vesilaitosjärjestelmässä on ollut vesilaitosten pieni koko. Vesilaitokset 

ovat olleet tiiviisti integroituneina Suomen runsaslukuiseen kuntakenttään. Heinonen näkee tässä niin hyviä 

kuin huonojakin puolia. Hyvänä puolena on vesilaitostoiminnan integroituminen kuntien muuhun 

maankäyttöön. Vesijohtojen ja katujen rakentaminen yhdessä on taloudellista ja käytännöllistä. 

Ongelmallista on kuitenkin vesilaitosten kiinnittyminen kunnalliseen päätöksentekoon ja 

budjettirahoitukseen, joka vaikeuttaa pitkän ajan suunnittelua ja investointeja. Organisaatioiden pieni koko 

on tehnyt suomalaisesta vesihuoltokentästä myös hyvin sekalaisen. On alueita, joissa puhtaasta vedestä 

vastaa osuuskunta, mutta myöhemmin toteutettu viemäröinti on kunnan vastuulla. 

 

Heinosen mielestä vesilaitoksia tulisi yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Seudulliset vesilaitokset 

voisivat toimia tehokkaammin kuin kuntiin kiinnittyneet pienet laitokset. Myös seudullisilla vesilaitoksilla 

on kuitenkin omat ongelmansa. Muuttuvista hallintotavoista voi muodostua ongelma, koska kuntalaki eroaa 

Oy:tä koskevasta osakeyhtiölaista. Päätösten läpinäkyvyys voi muuttua: kunnallisessa mallissa päätökset 

tehdään lautakunnassa, mutta osakeyhtiön päätökset tekee osakeyhtiön hallitus. Heinonen painottaa, että oli 

hallintomuoto mikä tahansa, niin vesihuollon ja päätöksenteon on oltava avointa ja talousmallin riittävän 

yksinkertainen.        

 

Haasteena voi olla myös löytää toimiva malli pienten vesilaitosten yhdistämiselle isompiin vesilaitoksiin.  

Jos pieneltä laitokselta puuttuu esimerkiksi kantava taloussuunnittelu, sen hinnat romahtavat ja 
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mahdollisuutta saneerauksiin ei ole. Ratkaisu on myydä laitos 

isommalle laitokselle, mutta ongelma on, että pieni laitos tuo 

tullessaan vain kuluja. 

 

 

Suomalaisella vesihuollolla on myös muita haasteita. Esimerkiksi 

hulevedet ovat kaupungeissa nykyisin polttava kysymys. 

Nykyinen hulevesijärjestelmä rahoitetaan vesimaksujen kautta, 

vaikka kyseessä on yleisten alueiden kuivaus. Keskusteluun 

onkin voimakkaasti noussut ajatus, jonka mahdollistaisi 

vesihuoltolaitoksen perimään kuntalaisilta erillistä 

hulevesimaksua. Seminaarissa herätti keskustelua myös jäteveden 

puhdistus. Kumpi halutaan jätevedestä pois kokonaisfosfori vai 

typpi? Myös yleisö osallistui keskusteluun. Ratkaisuksi esitettiin 

pohdittavaksi sitä kumpi aineista on vastaanottavan vesistön 

kannalta haitallisempi. 

 

 

Kuva1. HS-veden toimitusjohtaja, vesilaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Heinonen. 

 

Islannissa hyvät kokemukset turvallisuus suunnitelmista 

Päivän toinen alustaja oli tohtoriopiskelija  María Gunnarsdóttir Islannin yliopistosta. Hän kertoi 

vesihuollon turvallisuussuunnitelmien - Water Safety Plans, WSP- eduista Islannissa.   

 

Islannin ensimmäinen vesihuoltolaitos perustettiin 1900 ja Reykjavik sai laitoksen vuonna 1909. 

Vesilaitosten historia ulottuu siis yhtä kauas kuin Suomessa. Tänä päivänä islannin vesilaitokset ovat pääosin 

kunnallisia, mutta maassa on myös monia pieniä yksityisiä vesilaitoksia, jotka tarjoavat palvelua 

mökkiasukkaille. Noin 95 prosenttia Islannissa käytetystä vedestä on pohjavettä. 

 

Monet Islannin vesihuollon haasteista ovat samoja kuin Suomessa. Esimerkiksi vanheneva infrastruktuuri on 

selkeä haaste. Riskinä ovat myös lähekkäin rakennetut vesi- ja viemäriputket. Osa haasteista on kuitenkin 

vieraampia: maaperän vulkaanisesta toiminnasta johtuvat tuhkapilvet ovat uhka niin ihmisten terveydelle 

kuin myös vesilaitosten infrastruktuurille. Myös lumivyöryt aiheuttavat oman haasteensa maalle. 

 

Vesihuollon turvallisuussuunnitelmia alettiin islannissa tehdä vuonna 1997, jolloin kolme vesilaitosta otti 

turvallisuussuunnitelman käyttöönsä. Tänään WSP on 31 laitoksella, jotka palvelevat noin 81 prosenttia 

maan asukkaista. Käytännössä WSP tarkoittaa jatkuvaa prosessia, jossa tarkastellaan ja läpikäydään 
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vesihuoltoa ja sen riskitekijöitä. Prosessi on nelivaiheinen: suunnittele, tee, tarkista ja toimi. Dokumentointi 

on yksi tärkeä osa prosessia.  

 

Käytännössä tärkeimpänä etuna WSP:stä Gunnarsdóttir mainitsee vesihuollon työntekijöissä tapahtuneen 

asennemuutoksen. Vesihuoltoa toki valvotaan viranomaisten taholta, mutta henkilökunnan oivallus ja 

ymmärtäminen vastuusta ovat tärkeitä. Vesihuollosta vastaaville henkilöille vesisysteemien ja niiden 

heikkouksien ja vahvuuksien tunteminen on usein myös ollut helpotus. Turvallisuussuunnitelmien hyödyistä 

on myös tilastollisia todisteita: mikrobien määrä vedessä on puoliintunut ja ripulitapausten määrä 

vähentynyt.    

 

Suurimpana esteenä WSP toiminnalle alustaja mainitsee dokumentoinnin puutteet. Kaiken kaikkiaan WSP:n 

käytöstä saadut kokemukset ovat hyvin myönteisiä ja vaikutukset positiivisia. Alustaja suositteleekin WSP:n 

käyttöä kaikille. Myös Suomessa. 

 

Toimiva vesihuolto – monen tekijän summa 

Tohtoriopiskelija Chiara Fratini Tanskan teknilliseltä yliopistolta (Technical University of Denmark) alusti 

yleisöä vesihuollon haasteista kaupunkiympäristössä. Yksi suuri haaste on paljon puhuttu ilmastonmuutos, 

mutta muitakin haasteita on. Kaupungin kasvaessa koetukselle joutuvat niin vanheneva infrastruktuuri kuin 

ekosysteemin kantokyky.  Fratini nosti haasteeksi erityisesti tulvat ja niihin varautumisen. Esimerkiksi 

Kööpenhamina on jäänyt tulvavesien alle kahdesti menneenä kesänä.  

 

Fratini peräänkuuluttaa holistista suhtautumista vesihuollon suunnitteluun. Onnistunut ratkaisu vaatii monen 

tahon yhteistyötä. Pelkkä insinöörilaskenta ei riitä, vaan mukaan on otettava asukkaiden toiveet ja 

asuinympäristön viihtyvyys. Fratinin mielestä insinöörien on hyväksyttävä tietty epävarmuus 

suunnitellessaan kaupunkeja. Epävarmuutta voidaan kuitenkin pienentää ottamalla huomioon tekniikan ja 

luonnon asettamat haasteet, mutta myös vesihuollon vaikutukset kaupungin asukkaille. Vesi on tuotava 

ihmisten lähelle viheralueiden avulla.  

 

Afrikka ongelmallinen maanosa 

Dosentti, TkT Jarmo Hukka Tampereen teknillisestä yliopistosta jatkoi päivää kertomalla Afrikan 

vesitilanteesta.  

 

-Monien Afrikan kaupunkien vesi- ja sanitaatiotilanne on varsin lähellä painajaista, toteaa Hukka. 

-Vesivaroja hyödynnetään Afrikassa vasta melko vähän, vain noin neljä prosenttia vesivaroista on 

hyödynnetty. Myös vesipula tulee maanosassa jatkossa lisääntymään. Tilannetta Afrikassa pahentavat 

erityisesti huutava pula vesialan insinööreistä ja teknikoista sekä riittämättömät investoinnit ja alhaiset 

vesimaksut, Hukka sanoo. 
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Kaupungistuminen ja räjähdysmäinen väestönkasvu ovat ongelma. Köyhät maksavat vedestä noin 50-

kertaisesti enemmän kuin rikkaat. Jotta ongelmia voitaisiin hillitä, olisi insinöörien koulutukseen 

panostettava. Koulutetut insinöörit mahdollistavat tehokkaamman maankäytön ja infrastruktuurin 

suunnittelun ja rakentamisen. 

 

Keskusteluun nousi myös kysymys siitä onko kehitysyhteistyö ja koulutuspolitiikka liian arvopohjaista. 

Koulutetaanko insinöörejä liian vähän alempiin osaajiin nähden? Hukan mukaan Afrikassa olisi keskityttävä 

korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden tuottamiseen.       

 

-Kaupunki ei voi olla kuin afrikkalainen kylä, toteaa Hukka.   

 

 Vesietiikka 

-Miten oppisimme yhteisönä ymmärtämään, että vesi on yhteistä kaikille?  

Näin kuului prof. emeritus Reijo E. Heinosen esitelmän perustava kysymys. Heinonen pohti aihetta 

esitelmässään ”Vesi - ihmiskunnan yhteenkuuluvuuden moraalinen peruskysymys”. 

 

Olemmeko unohtaneet, mitä vesi meille merkitsee?  

 

-Veden riittävyys tai laatu eivät ole Euroopassa ongelma.  

Ongelma on eurooppalaiselle niin kaukana, että eettinen 

vastuu hämärtyy, toteaa Heinonen.   

 

Heinonen ei ole tyytyväinen siihen, miten veteen 

suhtaudutaan nykyään. Veteen kohdistuvat poliittiset ja 

taloudelliset paineet ruokkivat itsekästä suhtautumista 

veteen. Taloudellisten intressien paineissa esteettiset arvot 

jäävät jalkoihin.  

 

Heinonen peräänkuuluttaa näkökulman muutosta. Luonto 

ja vesi olisi nähtävä itseisarvona. Näkökulmaa olisi 

laajennettava materiaalisesta henkiseen. Heinosen mukaan 

vesiongelmia ei voiteta vain teknologian kehityksellä. 

Arvojen ja asennoitumisen on muututtava, jotta vettä 

riittäisi myös tulevaisuudessa.  

Kuva2. Professori emeritus Reijo E. Heinonen. 
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Yksilökeskeisestä materiaalisesta ajattelusta olisi luovuttava. Ihmiskunnan olisi ymmärrettävä, että vesi on 

meitä kaikkia varten. Kukaan ei voi sitä yksin omistaa. 

 

-Jos et pidä itsestäsi huolta, kuka sen tekee? Mutta, jos pidät vain itsestäsi huolta, millainen olet silloin itse? 

Näin kysyi jo rabbi Hillel 2000 vuotta sitten toteaa Heinonen.  

 

Kapmaan kaupungininsinöörien tarinat: itsemurhasta menestykseen 

FT Harri Mäen alustus kaupungininsinöörit ja vesihuolto Etelä-Afrikassa 1800-luvulla toi esille vesihuollon 

organisoitumisen alkuvuosien lukuisia ongelmia.   

 

Alustus käsitteli Etelä-Afrikan 18 kaupungin kaupungininsinöörejä. Avoimiin virkoihin löytyi hakijoita. 

Suurin osa 1800-luvun kaupungininsinööreitä tuli Brittien saarilta.  Insinöörien taustat ja kokemukset olivat 

moninaisia. Osalla oli insinöörin koulutus, mutta moni oli myös saanut oppinsa oppipoikakoulutettuna. 

Uudet insinöörien virat eivät muodostuneet usein pitkäaikaisiksi. Alustaja toteaa, että tehtävään valituista 

insinööreistä noin kolmannes jätti tehtävänsä riidoissa paikallisten päättäjien kanssa. Yksi päätti tehtävänsä 

itsemurhaan, toinen menestykseen. Harva eläköityi tehtävästään.   

 

Alueella oli kunnallisten vesilaitosten lisäksi kolme yksityistä vesilaitosta: Kimberley, Johannesburg ja 

Pretoria. Yksityinen vesilaitos oli tuottoisa bisnes ja ne saatiinkin kunnallistettua vasta buurisodan jälkeen.  

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli havaita, että Etelä-Afrikassa joet ovat padottu vesihuoltoa, vedensaantia 

varten – ei sähköntuotantoon kuten Suomessa. 

 

Kaksi uutta kirjaa 

Tilaisuudessa julkistettiin myös tutkijaryhmän kaksi uutta kirjaa: Water Fountains in the Cityscape sekä 

Veden vai metropolipolitiikan ehdoilla? 

 

Seuraava maksuton, kaikille kiinnostuneille avoin seminaari on Tampereen teknillisellä yliopistolla 

17.2.2012. Lisätiedot:  http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/projektit/argumenta/index.html 

 

Seminaarisarjaa rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto Argumenta-rahoituksella. Toteuttajina ovat Tampereen 

yliopiston (TAY) Ympäristöhistorian ja tekniikan historian tutkimusryhmä (IEHG) ja Tampereen teknillisen 

yliopiston (TTY) Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmä CADWES-ryhmä sekä mm. näiden ryhmien 

muodostama Ympäristöpalveluiden ja johtamisen tutkimuskeskus (ICES). 

 

 

 

 

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/projektit/argumenta/index.html
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_____________________________ 

Abstract 

Water — A moral Key Question of Humankind 

Our relationship to water reveals our basic values and ability to take the responsibility for the world. Water is 

common good or as dominium but is too often understood as a private property or as proprietas. 

 

The main question of this article is thus, how to become aware about our responsibility and learn to care on 

this common good. 

 

This question is answered here from a global ethical perspective so, that the history of environmental laws 

and the history of ethics are combined. It is stated how the material economical having values, social loving 

values and existential, religious, philosophical are varying in the political decision making. The 

understanding of the intrinsic and symbol meaning and not only the instrumental values of water seems to be 

a precondition for a reassessment of our relationship to it. 

 

But in order to understand water related issues also as a moral problem we need a commitment to human 

solidarity. An approach towards human solidarity is in this article proposed  an the basis  on symbol theory 

(Fowler, Biehl, Heinonen),  on the basis of the principle of responsibility by Hans Jonas and on the basis of  

differentiation of  process of perception as associated/allocentric versus  dissociated/egocentric strategies. 

 

In order to create a holistic view about our responsibility also towards water issues, we need imaginative 

capacity (Seevermögen/Jonas), which grows up from various perception strategies as a holistic, moral 

commitment to sustainability of the earth and to its life bringing water. 
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Vesi – Ihmiskunnan yhteenkuuluvuuden moraalinen peruskysymys 
 

Veteen liittyy monia kulttuurien ja uskontojen symboleja. Ne ovat vuosisatoja, jopa vuosituhansia vanhoja. 

Yksilötasolla sukupolvet toisensa jälkeen löytävät ne uudelleen ja liittävät ne omiin elämänkokemuksiinsa, 

sellaisiin hetkiin, jotka jäävät mieleen ja saattavat merkitä jonkin uuden oivaltamista. 

 

Harmaana lokakuun iltapäivänä kauan siten seisoin Metsälapin erään laajan suon reunalla, jalat märkinä 

hiukan viluisena ja odotin, vartioin. Ensilumi oli juuri satanut ja osa siitä tiivistynyt vedeksi. Näin 

pihlajanlehdellä suuren vesipisaran, jota ryhdyin tarkkailemaan aikani kuluksi. Se ei ollut mielestäni 

tavallinen, sillä tarkemmin katsoen sen pinnalla näytti liikkuvan jotain, jota en ymmärtänyt. Astuin vielä 

lähemmäksi ja kun painoin silmäni lähes kiinni siihen näin jotain sinistä ja sen poikki verkkaan kulkevia 

hahmoja. Iltataivaan pilvien liikkeet ja sen sini kuvastuivat pisaran peiliin, pienessä löysin suuren. 

 

Suhteessamme veteen tulevat ilmi arvomme. Ne muovaavat suhteemme veteen. Materiaaliset having- 

arvomme, sosiaaliset- loving arvomme ja eksistentiaaliset being- arvomme.
1
 Vesi paljastaa, mikä meille on 

tärkeää, millaisen arvojärjestyksen mukaan ratkaisemme vastaan tulevat ongelmamme. 

 

Veteen liitetään pyhiä arvoja: kasteet, pyhät pesut, kylvyt. Se puhdistaa fyysisesti, mutta myös henkisesti. 

Siihen liittyvät syvät yksilölliset arvokokemuksemme, being-arvot. 

 

Kaivo on ollut kohtaamisen paikka, jonne kokoonnuttiin kuulemaan uutisia ja keskustelemaan, arvioimaan. 

Se on ollut yhteisen jakamisen paikka, tasa-arvon paikka, jossa yhteisölliset arvot, loving- arvot saivat 

konkreetit muotonsa. Vesi on ollut ruoan ja juoman lähde, voiman lähde, kulkuväylä usein myös poliittisten 

rajojen merkki sisältäen näin having- arvojamme . 

 

Luonnonkansojen kuten intiaanien piirissä vesi ei kuulunut kenellekään yksityiselle. Se oli yhteistä. Tämä 

tulee esille mm. intiaanipäällikkö Istuvan Härän puheessa Amerikan poliittisille johtajille.
2
 

 

Tämän päivän ongelma, suuri kysymys kuuluu: Miten oppisimme yhteisönä ymmärtämään, että vesi on 

yhteistä kaikille? Edelleen, miten oppisimme huolehtimaan siitä kuten huolehdimme yhteisestä hyvästä?  

 

 

 

 

                                                
1
Erik Allardt, Att ha, att älska, att vara:om välfärden i Norden. Argos 1975.- Reijo E. Heinonen, Der letzte Baum an der unbekannten 

See. Gustav Mensching Vorlesungen für religiöse Toleranz 4. Frankfurt:Lembeck 2009,61-62. 
2
 Istuvan Härän maailma. Vapriikki.Tampere http://www.google.com/search?hl=en&q=Intiaanip./%C3%A4% (luettu 14.12.2011) 

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=Intiaanip./%C3%A4%25
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Kun asetamme kysymyksemme eri arvoalueille (having, loving being), huomaamme ratkaisun vaikeuden. 

Eksistentiaalisten being-arvojen kohdalla on kenties helpointa todeta, että vesi on yhteinen elämän symboli, 

vaikka sen ilmenemismuodot vaihtelevat, kuten edellä kerrotussa tapauksessa räntäsateisella suolla. 

 

Yhteisöllisten yhteenkuuluvuuden ja huolenpidon (loving –arvojen) alueella alkavat rajanvedot. Valitettavan 

usein muukalainen ei ole kuten yksi meistä, vaikka pyhät kirjat näin opettaisivatkin. Hänelle ei näytä 

kuuluvan samat veteen liittyvät oikeudet. Päinvastoin vedestä kiistellään ja riidellään erityisesti kun se liittyy 

omiin etuihin ja taloudelliseen hyödyntämiseen (having arvoihin). 

 

Poliittis-taloudellisten kysymysten yhteydessä kilpailu vedestä on kovaa ja itsekästä, jota perustellaan 

kansallisen edun nimissä. Tuoreessa muistissa on Uruguayn ja Argentiinan kiista suomalaisten rakentamasta 

selluloosatehtaasta, jossa vastakkain olivat taloudellinen hyöty ja ympäristön kuormitus, yhteisöllinen 

käyttöarvo ja esteettiset kysymykset. 

 

Taloushistorian näkökulmasta olemme tulleet tilanteeseen, joka syntyi uuden ajan alussa varhaiskapitalismin 

alkuaikoina. Kaksiomaisuuteen liittyvää käsitettä proprietas ja dominium sekoitettiin toisiinsa. Proprietas oli  

kautta keskiajan merkinnyt yksityisomaisuutta, johon yksilöllä oli sekä käyttö- että omistusoikeus, 

erotukseksi yhteisomistuksesta, dominium, jonka haltijaksi ja huoltajaksi yksilö oli tullut. Yksilön tai 

yksilöiden tuli hoitaa sitä kuin hyvän taloudenhoitajan ilman henkilökohtaista omistusoikeutta. Jos yksilö 

käytti dominium-omaisuutta kuin se olisi ollut proprietas, sitä pidettiin syntinä. 

 

Augsburgista käsin toimineen Fuggerien pankkiiriliikkeen johtajilla nämä käsitteet sekoittuivat. He alkoivat 

pitää yhteisomaisuutta ja luonnonvaroja ominaan kuten kuparia ja elohopeaa. Mm. näiden avulla heidän 

pääomansa karttui valtaviin mittasuhteisiin. Kaarle V:n keisarinvaalikampanja käytiin mm. heidän 

lainaamillaan rahoilla. Onpa sanottu, ettei Kaarlesta olisi tullut keisaria ilman Fuggereita. (Diwald) 

Taloudellinen valta ulottui myös arkipäivän asioihin. Leivän hinnan Amsterdamin torilla sanottiin 

määräytyneen Augsburgista Fuggerien päätösten mukaisesti.
3
 

 

Onko vesien käytön ja omistamisen oikeuksien ongelmissa juuri kyse dominium ja proprietas käsitteiden, 

yhteisen ja yksityisen sekoittumisesta poliittisessa keskustelussa? 

 

Miten ristiriita voitaisiin ratkaista oikeustoimin? Vai olisiko tässä alue, jolla eettisen harkinnan tulisi astua 

kuvaan? Olisiko kansainvälisen lain perusteella johdetut päätökset liian ylimalkaisia ja tulkinnanvaraisia? 

Olisiko vesiongelmien kohdalla nähtävissä erityisen selvästi se ero, mikä usein saattaa tulla vastaan, että lain 

laadinta on kymmenen askelta jäljessä siitä, mitä oikeudenmukaisuus 

                                                
3
 Hellmut Diwald, Anspruch auf Mündigkeit um 1400-1555.Propylaen Geschichte Europas. Frankfurt:Propulaen 1975,225-228. 
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vaatii? Mikä on kansainvälisen lain ja oikeudenmukaisuutta vaativan globaalin etiikan suhde, kun puhumme 

vesien käytöstä ja suojelusta? 

 

Vesietiikan käsitteestä 

Vesien suojeluun, niiden käyttöön ja omistukseen liittyy kysymyksiä, jotka eivät ole ratkaistavissa 

ainoastaan kansainvälisen nykyisen lainsäädännön keinoin. Tämä jo siksi, että laillisuuden ehdot täyttävien 

päätösten ja oikeudenmukaisuuden väliin jää usein harmaa alue. Sitä hyväkseen käyttävät saattavat synnyttää 

katkeruutta niissä, joilla ei ole mahdollisuuksia korkeatasoisten juristien käyttämiseen etujensa 

puolustamisessa. Vesietiikka liittyy osana laajempaa ympäristöetiikkaa ja edelleen sitäkin kattavampaa 

etiikan aluetta, globaalietiikkaa.
4
 Ympäristö ja globaalietiikka nostavat esiin kysymyksiä, joita joudutaan 

pohtimaan ympäristölakeja muotoiltaessa. 

 

Tämä tulee ilmi tarkasteltaessa kahta ympäristölainsäädännön traditiota. Ympäristölakien kaksi päätavoitetta 

on viimeisten vuosikymmenien aikana Yhdysvalloissa ollut turvata yksityinen maaomaisuus ja suojella 

yhteistä ympäristöä.
5
 Bioetiikan tietosanakirjan mukaan lait, jotka koskevat ympäristön saastumista ovat 

palvelleet ensisijaisesti ensin mainittua tarkoitusta. Ne ovat pienentäneet riskejä, jotka joku henkilö voi 

aiheuttaa toiselle. Nämä tämän tradition mukaiset lait eivät käsittele saastumista yhteisöille aiheutettavana 

haittana vaan loukkauksena henkilökohtaista omistusoikeutta vastaan. 

 

Yhdysvalloissa tämä liittyy yksilökeskeisyyttä ja autonomiaa korostaviin arvoihin, libertarianismiin ja 

individualismiin, joille yksityisomaisuuden oikeudet ovat tärkeitä. Ympäristölakien historiassa tähän liittyi 

toinen traditio, jonka eräänä keskeisenä vaikuttajan voidaan pitää Yhdysvaltain neljättä presidenttiä  James 

Madisonía (1751-1836). Hänen presidenttikaudellaan (1809-1817) alettiin kysyä hyvän yhteiskunnan 

moraalisia tavoitteita, yhteistä hyvää. Sitä ei voinut palauttaa yksilöiden pyrkimyksiin parantaa omaa 

asemaansa. Siirtolaisten jälkeläisinä monet alkoivat tiedostaa luontoympäristön muodostavan yhteisen 

perinnön- respublica- joka liittää yhteen kansakunnan.  

 

Tästä ajattelutavasta nousivat uudet ympäristölait, jotka velvoittivat pitämään luonnosta huolta sen itsensä 

takia tulevien sukupolvienkin tähden. Toisin kuin lait, joiden perusteeksi riitti henkilökohtaisen omaisuuden  

suojelu, niissä korostui huoli luontoperinnöstä, ekologisesta järjestelmästä, luonnon koskemattomuudesta, 

biodiversiteetistä ja metsistä.
6
 

 

 

 

                                                
4
 Reijo E. Heinonen, Kymmenen vuotta Chicagon globaalin etiikan julistuksesta. Teoksessa: Metsät ja eettinen argumentaatio. 

Toim.A.Erkkilä,R.E.Heinonen,O.Saastamoinen. Joensuu:Metsätieteellinen tiedekunta 2004,31-57.  
5
 Encyclopedia of Bioethics. Ed. W,T.Reich.New York:Simon &Schuster 1995,701-706. 

6
 Ibd.701. 
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Tähän ympäristölakien toiseen traditioon kuuluu näkökulman laajentaminen materiaalisesta hyvinvoinnista 

(having – arvot) luontoympäristöön itseensä (loving-arvot) ja yksilön arvojen ja autonomian merkitykseen. 

Tästä perspektiivistä nousi ajatus soiden, suistojen, jokien ja vanhojen metsien suojelusta. Niiden ei 

ensisijaisesti tullutkaan palvella taloudellista hyötyä, vaan niihin kohdistuneen lainsäädännön tuli nousta 

kunnioituksesta luontoa itseään kohtaan (intrinsic value). Sen eettisten, esteettisten ja kulttuuristen arvojen 

tähden.
7
 

 

Kuten huomamme bioetiikan jaottelussa yksityisomaisuutta puolustavaan ja yhteistä luontoperimää 

korostavaan traditioon korostuu ympäristön instrumentaalisen ja itseisarvon( intrinsic value ) välisen 

näkökulman ero. Itseisarvon tiedostaminen tässä yhteydessä liittyy yksilön kykyyn tiedostaa eettisiä ja 

esteettisiä arvoja. Tämän voisi ilmaista myös siten, että ilman yksilön eksistentiaalisia being-arvoja ei synny 

yhteisöllistä yhteisymmärrystä (loving-arvot) ympäristölakien välttämättömyydestä. Ulkokohtainen suhde 

luontoon taas edistää instrumentaalista luonnon käyttöä pääosin taloudellisen hyödyn (having-arvot) 

maksimoimiseksi.  

  

Ympäristökysymys etiikan historiassa 

Tarkastelemme seuraavassa, miten edellä esitetty ympäristölakien perinne liittyy laajempaan etiikan 

historiaan. Artikkelissaan ”Politische Ethik. Ein Grundriss  aus der Sicht der  westlichen Zivilisation” Alois 

Riklin viittaa politiikan ja etiikan keskinäiseen riippuvuuteen lainaamalla valistusfilosofi Jean Jaques 

Rousseaun ajatusta: ”Se joka tahtoo erottaa politiikan ja etiikan, ei ole kummastakaan ymmärtänyt mitään.”
8
 

 

Kun tässä artikkelissa hahmottelemme vesietiikan sisältöjen alaa ja tutkimustavoitteita, on syytä todeta myös 

tämän etiikan riippuvuus poliittisesta päätöksenteosta. Voimme kysyä, mitkä tekijät poliittisessa 

keskustelussa ovat sulkeneet pois tai viivästyttäneet vesiongelman tiedostamista universaalina eettisenä 

ongelmana. 

 

Olisiko niin, että Euroopan ja ylipäätään läntisten teollisuusmaiden kannalta veden riittävyys ja laatu eivät 

toistaiseksi ole olleet ongelmia. Olisiko niin että emme monien kansainvälisten kysymysten keskeltä ole 

mieltäneet vesikysymystä ongelmaksi, koska se ei välittömästi koske arjessa selviytymistämme.  Miten 

priorisoimme huolen aiheemme? Monet kerrat olemme nähneet kuvia lapsista, jotka kantavat päänsä päällä 

vesiruukkuja. Olemme kuulleet kertomuksia naisista, jotka joutuvat nousemaan puoliyöstä hakeakseen 

kilometrien päästä perheelleen vettä. Olemme olleet vaikuttuneita ja kenties rajoittaneet omaa veden 

käyttöämme, mutta siihen asia onkin jäänyt. Ongelma on ollut liian kaukana, liian vaikeasti ratkaistavissa. 

                                                
7
 Ibd.701. 

8
 Alois Riklin, Politische  Ethik. Ein Grundriss aus der Sicht der westlichen Zivisation.In:Wissenschaft und Weltethos.Hg.H.Küng,K.-

J.Kuschel München :Piper 1998,129-140.- Jean Jaques Rousseau, Emile 1762. In:Rousseau, Ouvres complètes Vol 4,Paris 1969,524. 
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Globaali eettinen vastuu on kuitenkin hiljaa heräämässä. Kenties etenemme kuitenkin liian hitaasti. Alois 

Riklin kysyy Karl Popperin esittämästä ”pienten askelten” ratkaisumallista ajankohtaisen kysymyksen: 

”Onko meillä vielä aikaa, estää maapallon itsetuho pienten askelten politiikallamme.?” Hän jatkaa vielä 

kysymällä:”Onnummeko auttamattomasti pragmatismimme takia ongelmien jäljessä, jotka muodostuvat 

sodasta, nälästä, kurjistumisesta, työttömyydestä, ryöstörakentamisesta, ympäristötuhosta ja 

ylikansoittumisesta?”
9
 Miksei Durbanin ilmastokokouksesta joulukuussa 2011 kuulu viestejä 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesivaroihimme?  

 

Päivälehdet eivät kerro, mitä parin asteen ilmaston lämpeneminen merkitsee vesivaroillemme. Pitkälti omaan 

aikaamme asti etiikan tutkimus käsitteli kysymyksiä, jotka olivat paikallisesti läheisiä, välittömiä ja 

samanaikaisia. Kehitysmaissa kylän pimeitä polkuja vaeltavat vedenkantajat olivat lähellä kuvissa, mutta 

käytännössä kaukana meistä ymmärtääksemme riittävän hyvin heidän ongelmansa omiksemme. 

 

Moderni tekniikka antoi ihmiselle valtaa, jonka etäisvaikutukset paikallisesti ja ajallisesti ovat ennalta 

arvaamattomat. Se on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia muuttaa luontoa. Ajan ankara kysymys  

kuuluu: Onko se edistänyt vastaavasti myös ihmisen kykyä muuttaa itseään vastuulliseksi. Vallan kasvu 

vaatii joka tapauksessa uutta vastuullisuutta. Se vaatii eettisen kysymyksenasettelun laajentamista. Max 

Weber ja Karl Popper tarkastelivat eettisiä kysymyksiä oman aikansa sukupolven perspektiivistä ja loivat 

aikalaisetiikkaa (Mitweltethik). John Rawls laajensi näkökulmaa oikeudenmukaisuusongelmiin, jotka 

koskivat tulevia sukupolvia. Sitä voi kutsua jälkipolvietiikaksi (Nachweltethik). 

 

Arthur Rich täydensi antroposentristä eettistä keskustelua luontoetiikalla tai 

ympäristöetiikalla(Umweltethik). Hans Jonas puolestaan yhdisti aikalaisetiikan, jälkipolvietiikan ja 

ympäristöetiikan laajaan vastuun käsitettä selvittävään filosofiaansa tunnetussa teoksessaan ”Das Prinzip 

Verantwortung” (Vastuun periaate). Kirjan alaotsikko kuului:”Versuch einer Ethik für die technologische 

Zivilisation” (Yritys teknologisen sivilisaation etiikaksi)(1984).
10

 

 

Sekä ympäristölainsäädännössä että etiikan historiallisessa kehityksessä voimme näin ollen havaita yhteisenä 

piirteenä pyrkimyksen irtaantua antroposentrisestä ympäristön ja luonnon tarkastelusta ja laajentaa 

näkökulmaa siten, että allosentrinen, toiskeskeinen ja luontokeskeinen arviointi- ja toimintamotiivi 

voittaisivat alaa.  

 

Ympäristölainsäädännössä tähän viittaa luopuminen painotuksesta, joka tähtää yksilön omistusoikeuden 

suojeluun. Etiikan kehityksessä puolestaan keskustelu on tuonut tarkastelukulman muutoksen, jossa ihmisen 

asema ekologisessa kentässä arvioidaan uudella tavoin.
11

 

                                                
9
 Riklin 1998,137. 

10
 Riklin 1998,137-138. 

 



Vesi moraalisena kysymyksenä 
______________________________________________________________________________ 
 

39 
Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History 2/2012 

Hans Jonaksen kokonaisvaltainen ja eri näkökulmia yhdistävä eettinen ajattelu on saanut merkittävää 

tunnustusta. Tämä osin siksi, että hän välttää yksipuolisuudet ja palauttaa eri lähtökohdat siihen pisteeseen, 

josta uudistusten myös vesietiikassa tulisi alkaa nimittäin yksilön vastuun tiedostamisesta. Näin hän välttää 

yksipuolisuudet, joihin niin yhden asian liikkeet kuin myös aikaan sidotut teoriatkin kärsivät. Jonas ei vierit 

vastuuta millekään ryhmälle, organisaatiolle tai virkamieskunnalle. Hän puhuu me-muodossa ihmiskunnan  

kokonaisuudesta, jonka ajattelu- ja toimintatapojen muutoksesta tulevaisuuden suuret linjat riippuvat.
12

 

 

Muutosten motivoivana tekijänä Jonas korostaa itse asian, tässä veden puutteen ja saastumisen ongelman 

merkitystä. Kyse ei siis ole niinkään abstrakti velvollisuudentunto eikä moraalinormi sinänsä, vaan 

tarkasteltavan asiakokonaisuuden motivoiva dynamiikka. Jonas puhuu siitä, että etiikalla on objektiivinen, 

järkeen vetoava ja subjektiivinen tunteeseen vetoava puolensa.
13

  Eettisten teorioiden historiassa välillä 

toinen ja välillä toinen näistä puolista on ollut keskipisteessä. Ne kuuluvat kuitenkin yhteen, sillä kuilu 

abstraktien sanktioiden ja konkreetin motivaation välillä täytyy ylittää, jotta vastuukykyisyys syntyisi. 

 

Tunteen osuus tulee tässä Jonaksen mukaan tärkeäksi, sillä vain se pystyy ylittämään em. kuilun ja panemaan 

tahtomme liikkeelle. Jotta havaitsisimme motivoivasti tunteeseemme vaikuttavan asiantilan, me tarvitsemme 

uudenlaisen näkökyvyn (Seevermögen). Se johtaa spontaaniin toimintaan, jossa objektiivinen vastuullisuus 

(Verantwortlichkeit) ja subjektiivinen vastuun tunne (Verantwortungsgefühl) liittyvät toisiinsa. ”Näkökyky” 

ei tässä tarkoita psykologista ominaisuutta tai taitoa, vaan enemmänkin filosofista arvojen sisäistämistä 

eksistentiaalisella being-arvojen tasolla.
14

 Kyseessä on luova mielikuvallinen hahmotus, joka vaikuttaa 

yksilön tahtoon ja suuntaa sitä. Tässä katsannossa veteen liittyvät symbolit saavat tärkeän merkityksen. Ne 

sisältävät laajoja merkityskenttiä mutta toisaalta jättävät mielikuvitukselle tilaa subjektiiviselle tulkinnalle. 

 

Vesi on saanut merkityksiä, joiden avulla ihmisen itsetiedostus on avartunut. Jos ajattelemme veteen liittyviä 

ongelmia, ihmiskunnan eräänä moraalisena peruskysymyksenä, voimme ymmärtää jotain Goethen 

seuraavasta ajatuksesta: ”Ihmisen sielu, kuinka muistutatkaan vettä!”
15

 Goethe asettaa ihmisen sielun ja 

veden analogiseen suhteeseen keskenään. Tuhotessaan veden maailmasta, ihminen tuhoaa itsensä. 

Vaaliessaan veden puhtautta ja riittävyyttä hän vaalii itseytensä ydintä. 

 

 

                                                                                                                                                            
11

 Hans Jonas,Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die  technologische Zivilisation. Frankfurt:Insel Verlag 1984,7-9. 
12

 Jonas,248. „Im Menschen hat die Natur sich selbst gestört und nur in seiner moralischen Begabung...einen unsicheren Ausgleich für 
die erschütterte Sicherheit der Selbstregulierung offengelassen.“ 
13

 Jonas 1984,163.  
14

 Jonas 1984,170.- Tieteen symbolisten muotojen tutkija Ernst Cassirer ja Jonas ovat samoilla linjoilla tulkitessaan kuvan ja mielikuvan 
merkitystä. ”Das Bild ist dabei nach Cassierer und Jonas nicht bloss als Abbildung, Reproduktion eines vorgefundenen Gegenstandes, 
sondern als ´selbstgeschaffenes intellektuelles Symbol´ zu verstehen, in dem die Fähigkeit zur Vorstellung (Imagination) und 
Darstellung (Motilität) zusammen gehen: ´Homo pictor, der beide in einer anschaulichen, unteilbaren Evidenz zum Ausdruck bringt, 
bezeichnet den Punkt, an dem homo faber und homo sapiens verbunden sind- ja, in dem sie sich  als ein und derselbe erweisen. ´ 
Historisches Wörterbuch der Philosophie 5,1980,1103.-H.Jonas, Organismus und Freiheit 1973,244. 
 
15

 Johann Wolfgang von Goethe, Gesang der Geister über den Wassern.    In: Wörterbuch der Symbolik. Hg.M. Lurkes.Stuttgart:Kröner 
1983,753-754. 
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Miten oikeudenmukaiset vesilait voisivat syntyä 

Palaamme takaisin ympäristö – ja vesilakien maailmaan ja kysymme, miten niiden säätämisessä 

huomioidaan eri arvoalueet, jotka ovat keskeisiä ihmisen hyvinvoinnille. Olemme jo edellä viitanneet 

kolmeen arvoalueeseen, jotka Erik Allardt nimesi 1970-luvun alussa Maslowin tarvehierarkian pohjalta. Ne 

ovat  having, eli materiaaliset arvot, jotka konkretisoituvat  poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. 

 

Loving –arvot eli yhteisölliset arvot, jotka heijastuvat  kulttuurissa, tieteessä ja uskonnossa saavat 

painotuksensa yksilöiden eksistentiaalisista kokemuksista ja being-arvoista. Ne syntyvät usein yksilön 

itsensä etsimisen prosesseissa, jotka yksilö muotoilee filosofian, uskonnon ja etiikan käsittein. 

 

Jotta laki koettaisiin oikeudenmukaiseksi, sen tulisi huomioida em. kolme arvoaluetta. Se ei voi syntyä siten, 

että vain yksi arvoalueista huomioidaan. 

 

Tunnettu oikeudenkäynti, maanviljelijä Bloomer vastaan Atlantic Cement, valaisee tätä. Bloomer pyrki 

estämään oikeusteitse Atlantic Cementíä saastuttamasta pölyllään ja myrkyillään hänen peltojansa New 

Yorkin osavaltiossa. Oikeus katsoi kuitenkin vuonna 1970, että saastuttajalla oli oikeus tähän ja häätää 

maanviljelijä pois mailtaan korvaussummaa vastaan. 

 

Korvaussumman taas määräsi oikeus Bloomeria kuulematta. Perusteena oli se, että kyseessä oli 

”optimaalinen” saastuttaminen, joka yhtiölle tuli sallia. Maanviljelijän omistusoikeuden suojaaminen ja 

moraalinen näkökulma, johon kuuluivat itsemääräämisoikeuteen liittyvät yksilön being-arvot, jätettiin 

huomiotta.
16

 

 

Miten aikamme vesilakien kohdalla on onnistuttu huomioimaan em. arvoalueet? Olisiko niin, että eri 

arvoalueet tulisi huomioida lakeja laadittaessa, jotta eettinen vastuu konkretisoituisi käytännön 

toimenpiteissä? 

 

Olisiko juuri tässä vesietiikan keskeinen toiminta- ja tutkimuskenttä arvioida, miten kaikki kolme arvoaluetta 

huomioidaan vesilainsäädännössä? 

 

Kolme arvoaluetta luovat jännitekentän, jonka piirissä tarkastellaan laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden 

toteutumista  toiminnan ja ajattelutapojen yhteyksissä.
17

 

 

                                                
16

 Encyclopedia of Bioethics 1995,702. 
17

 Ks.liite: R.E.Heinonen Values experience of an individual and the values of society.Kalvo 2011 
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Vaikeutena on mm. se, että valtiot ja kansat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa suhteessaan pinta- ja 

pohjavesivaroihin. Näin kyse viime kädessä on siitä, miten globaali yhteisvastuu ihmiselle elintärkeän 

luonnonvaran käytöstä kehittyy. 

 

Väestön kasvun myötä vesivarojen yhteisvastuullisesta jakamisesta muodostuu entistä vaikeampi kysymys, 

jota vielä kärjistää ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus laajoilla alueilla. 

 

Maailman rajallisten vesivarojen yhteisvastuullisesta jakamisesta muodostuu entistä vaikeampi kysymys 

väestönkasvun myötä. Veden tunnustaminen  kaikille kuuluvaksi oikeudeksi edellyttää myös veden 

oikeusaseman selvittämistä. Vaikka nykyisin vesioikeuksissa vakiintuneesti katsotaan, että vesimolekyylit 

ovat kenellekään kuulumattomia, kuitenkin oikeudet veteen vaihtelevat eri puolilla maailmaa.
18

 

 

Maailmassa on n.yksi miljoona kuutiometriä makeaa vettä. Ilman uusia keinoja ja uutta motivaatiota jakaa 

sitä oikeudenmukaisesti kasvavalle väestölle vesivarat eivät riitä. Vuonna 2025 maailmassa arvioidaan 

olevan 3 miljardia ihmistä enemmän kuin nykyisin. Jo nyt 470 miljoonaa ihmistä elää vesipulasta kärsivillä 

alueilla.
19

 

 

Väestönkasvun lisäksi tilannetta pahentaa kaupunkeihin muutto. Tämän hetken ja tulevaisuuden suurin 

vesiongelma muodostuukin kehitysmaiden kaupunkien vedensaannin turvaamisesta. Slummien asukkaat 

joutuvat tyytymään olosuhteet huomioiden vedenmyyjien kohtuuttoman kalliiseen veteen, joka saattaa olla 

jopa satoja dollareita kuutiometriltä. 

 

Meriveden muuttamista makeaksi vedeksi on pidetty eräänä mahdollisuutena vesipulan helpottamiseksi, 

mutta menetelmät ovat toistaiseksi kalliita niiden tarvitseman energian vuoksi. Ne, joilla on pääomaa kuten 

Saudi Arabialla ja eräillä alueilla Kaliforniassa, voivat hyödyntää tätä tuotantomenetelmää.
20

 

 

Entistä tehokkaampien ja energiaa säästävien menetelmien kehittäminen ei ole ainoastaaan teknis-ekologinen 

vaan myös eettinen haaste globaalista näkökulmasta. 

 

Yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen kannalta tärkeää olisikin suunnata huomio tälle alueelle. 

Tutkimustavoitteilla, opetuksen laadulla ja rahoituksen turvaamisella on vesieettinen ulottuvuus, joka liittyy 

globaalin yhteisvastuun kantamiseen. Tuemmeko tutkimusyhteisönä sellaisia tavoitteita, joilla 

globaalieettisesti on merkitystä ja jotka vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään. 

 

                                                
18

 Heidi Andersson, Veden saatavuus.Oikeustieteellinen tutkimus.Diss.Helsinki:Yliopistopaino 2010,38. 
19

 http://fi.wikipedia.org/org/wiki/Vesivarat Vesivarat/vesi Wikipedia 
20
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Jollei asenteissa ja toimenpiteissä tapahdu oleellista muutosta, vesipulasta kärsivien ihmisten määrä nousee 3 

miljardiin 2025 mennessä. 

 

YK on ottanut tavoitteekseen vuoteen 2015 mennessä puolittaa ilman saniteettipalveluja ja puhdasta vettä 

elävien ihmisten määrän. Se ei ole helppo tehtävä, sillä UNDP:n mukaan jokaisella asukkaalla tulisi olla 

vähintään 20litraa puhdasta vettä päivässä. YK:n suosituksen mukaan hyvän elämänlaadun ylläpitoon 

tarvitaan 80litraa vettä päivässä.
21

 Miten tämä olisi toteutettavissa ilman perusteellista ajattelutapamme, 

asenteittemme ja tieteellisen mielenkiinnon muutosta?  

 

Jos tarkastelemme yhteisvastuullisen asennemuutoksen edellytyksiä, joita myös globaali vesietiikka tutkii, 

voimme havaita, että se on useissa tapauksissa hidas ja monivaiheinen prosessi. Siitäkin huolimatta, että sen 

herääminen saattaa muistuttaa lopulta yht´äkkistä oivallusta.  

 

Maailmankirjallisuudessa on kuvauksia tällaisista eettisen vastuun heräämisistä. Ne haluavat osoittaa sen 

merkitsevän koko persoonallisuuden uutta orientoitumista. Ajattelen tässä Charles Dickensin ”Jouluilta”- 

kertomuksessa kuvattua saidan liikemies Ebenezer Schroogen mielenmuutokseen vaikuttaneita tekijöitä. 

Unenomainen näky omien arvojen seurausvaikutuksista muutti Schroogen mielen. Hän näki toisin silmin 

oman itsekkään maailmansa ja sen mihin lopputulokseen se olisi johtamassa hänet yksinäisenä ja hyljättynä 

ihmisenä. 

 

Globaalin vastuun synty 

Kolme seuraavaa osa-aluetta voivat vaikuttavat globaalin vastuun syntyprosessiin. Ensiksikin arvojen 

muotoutuminen, joka ohjaa (toiseksi) havainnontekoprosessiamme, sitä millaisena maailman näemme. Se 

puolestaan (kolmanneksi) vaikuttaa uusien kokoavien mielikuvien syntyyn.21) 

 

1. Lähdemme siitä, että jokaisella ihmisellä on jonkinlainen maailmankuva so. kokonaiskäsitys 

maailmasta joko tiedostettuna tai tiedostamattomana. Se sisältää fyysisen, sielullisen ja henkisen 

elämän käsityksiä, joista luomme oman selviytymisstrategiamme tai elämän filosofiamme. Se saattaa 

tiivistyä joihinkin kansanomaisiin sananparsiin tai sitaatteihin pyhistä kirjoituksista. Tällaisia voivat 

olla lauseet: ”Se onnettomuus joka ei tapa vahvistaa.” tai ”Herra antoi Herra otti kiitetty olkoon 

Herra.” Yleistämme ne tässä käsitteellä ”oppi”. 

 

2. Sama sana tai lause saatetaan kuitenkin ymmärtää hyvin eri tavoin. Eri ihmisille esim. rauha, shalom 

, shalam  tai tastelu jihad merkitsevät eri asioita. Käsite tulkitaan eri symbolointitasoilla. Yhteiset 

käsitteet eivät siksi ratkaise kokemusta samasta asiasta puhumisesta tai yhteenkuuluvuudesta. 

Heprean ja arabian rauhaa merkitsevien sanojen erona on vain kirjain, mutta käsitteiden takana hyvin 

                                                
21

 Arvomuisti kehitysyhteistyössä. Kulttuurien kohtaamisen lähtökohtia.2.p Turku 2000,147. 
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erilaiset mielikuvat rauhasta. Joskus samaan uskontoon tai puolueeseen kuuluvan välillä saattaa 

vallita jyrkkä erimielisyys ja inhimillinen etäisyys. Ratkaisevaa ei siksi ole muodollinen opillinen 

yhteinen lähtökohta, vaan se millä abstraktio- symbolointitasolla käsite tulkitaan. Jos jihad tulkitaan 

matalalla symbolointitasolla kuten pienenä jihadina, se tarkoittaa umman eli muslimiyhteisön 

puolustamista. Tähän ei ole vaikea liittää agressiivisen käyttäytymisen hyväksymistä nk. pyhänä 

sotana. Jos jihad taas tulkitaan korkealla symbolointitasolla ”suurena jihadina”, sillä on yhtymäkohta 

eri uskontoja yhdistävään käsitteeseen ”kilvoittelu”. Käsitteen erilaisista tulkinnoista riippuu mitkä 

arvot yksilö sisäistää omaan maailmankatsomukseensa sopiviksi.
22

 

 

3. Arvot muovaavat yksilön havaintostrategioita so. sitä millaisena hän maailman näkee. Psykologian 

oppikirjoissa on esimerkkejä nk. sosiaalisesta näkemisestä eli siitä, miten kadulla kulkevan 

havaintoja ohjaavat hänen arvonsa ja niihin sidotut kiinnostuksen kohteensa. Me näemme sen, mikä 

meille on tärkeää nähdä. Yksityisautoilua tai joukkoliikennettä kannattava huomioi ja näkee kadulla 

eri asioita. Me emme useinkaan tiedosta sitä, että arvoistamme nousevat erilaiset 

havaintostrategiamme, vaikka ne ohjaavat esim sitä, miten näemme vesiongelman. 

 

4. Olen jakanut havaintostrategiat neljään osa-alueeseen sen perusteella, miten samaistumme 

havaintokohteeseemme (assosioitu havainto) tai tarkastelemme sitä ulkokohtaisesti (dissosioitu 

havainto). Samaistuessamme havaintokohteeseemme ja asettuessamme vettä pimeässä kantavan 

afrikkalaisnaisen tilanteeseen me  opimme tarkastelemaan veden puutetta ja siihen liittyviä ongelmia 

toisesta yksilöstä allosentrisesti. Kysymme, miten ilmastonmuutos vaikuttaa toiseen ihmiseen. 

Alamme ymmärtää allosentrisessa havainnossa, mitä mystikot ovat tarkoittaneet kuten Yrjö Kallinen 

sanoessaan seuraavaa: ”Me olemme yhtä, ja siksi emme voi vahingoittaa toisia vahingoittamatta 

itseämme. Me olemme yhtä, ja siksi emme voi auttaa toista auttamatta itseämme. Me olemme yhtä, 

ja siksi meidän ainoa autuutemme ja rauhamme on tämän ykseyden tietoisessa elämisessä.”
23

  

         

Tavallisempi kuin edellä kuvattu havaintostrategia on kuitenkin dissosioitu strategia, havaintokohteen 

tarkastelu etäisenä, ulkopuolisena todellisuutena, joka on kaukana meistä. Me sanomme ”Maahanmuuttajat 

vievät meidän työpaikkamme.” tai ”Right or wrong my country.” 

 

Se, mikä dissosioidussa havaintostrategiassa kohdentuu yhteisöjen välisiin suhteisiin, saattaa yksilötasolla 

kehittyä itsekeskeiseksi, egosentriseksi tarkastelutavaksi. Sen mukaan ensimmäinen ajatus, mikä tulee 

mieleen uudessa ja oudossa tilanteessa on, mitä tämä minulle merkitsee, tai miten itse voin hyötyä tästä 
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tilanteesta. Satojen ihmisten irtisanomiseen saatetaan reagoida ajattelemalla: ”Niin mutta minun osakkeeni 

nousevat tämän johdosta”.  

          

Tiedämme, ettei toisen hädänalaista elämäntilannetta pidä käyttää hyväkseen, mutta olemme valmiita 

keksimään syitä, miksi henkilöt tai ryhmät ovat itse aiheuttaneet onnettomuutensa. Näillä perusteilla  

saatamme katsoa olevan oikeutettua hyötyä tilanteesta. 

          

Dissosioidusta strategiasta saattaa kuitenkin syntyä myös tarpeellista ilmiöiden erittelyä ja jäsennystä silloin 

kun sitä ei ohjaa karkea egoismi. Ilmiömaailma on ulkopuolellamme omalakisena ympäristönä, jota 

parhaamme mukaan pyrimme hyödyntämään. 

          

Toisenlaisen mielikuvamaailman synnyttävät allosentriset havainnot. Siinä nähdään ihmisyhteisön ja koko 

elämänpiirin keskinäinen riippuvuus. Pieniä yksityiskohtia myöten kaiken nähdään riippuvan kaikesta. 

Keskinäisestä riippuvuudesta tulee avain ongelmien ratkaisuun. Kuten Kallisen ajatuksessa tämän 

tiedostamisesta riippuu tulevat ratkaisut. 

 

Mielikuvasta ihanteellisesta yhteenkuuluvuudesta ja mielikuvasta objektiivisesta ilmiömaailmasta 

parhaimmillaan muodostuu globaali vastuullisuus. Kyse on henkisen ja aineellisen vastuun liittymisestä 

yhteen. Siinä tiedostetaan, mitä taloudellisessa, biologisessa ja fyysisessä katsannossa pitää tehdä, mutta 

samalla ymmärretään, ettei mikään mekanismi itsessään teknisenä suorituksena pysty ratkaisemaan suuria 

ekologisia ongelmiamme ilman yhteyttä luovaa mielikuvaa ja samaistumiskykyä. 

 

Ihanteellinen solidaarisuus luo tavoitteen ääriviivat ja dissosioitu objektiivinen tarkastelutapa täsmentää 

tämän hetken pulmat ja mahdollisuudet.
24

 Rabbi Hillelin kaksi vuosituhatta sitten lausumissa ajatuksissa 

yhdistyvät nämä kaksi globaalin vastuun syntymisessä välttämätöntä elementtiä:  ”Jos et pidä itsestäsi huolta 

- kuka sen tekee. Mutta jos pidät vain itsestäsi huolta - millainen silloin itse olet?” Ihmisyydestä jää paljon 

puuttumaan, jollemme kanna vastuuta myös muista. Ihmisoikeudet ja ihmisvelvollisuudet vasta yhdessä  

takaavat sen, että elämä eheytyy ja eri arvovastakohdat lähestyvät toisiaan. 

 

Globaalin vastuullisuuden synty voi muuttaa käsityksemme vesivarojen käytöstä. Se rakentuu ihmisen 

arvomaailman ja avainstrategioiden muutoksesta. Tätä edistää taolainen seuraava ajatus. ”Kaikkein hienointa 

ja taipuisinta maailmassa on vesi, mutta lujan ja kovan voittamisessa se on verraton. Sille ei löydy toista 

vastaavaa. Että heikko voittaa vahvan ja pehmeä kovan, sitä seikkaa ei kukaan näytä tietävän, eikä kukaan 

osaa panna sitä elämässä käytäntöön.”
25

 Ehkä siksi, että siihen sisältyy elämän salaisuus – yhdessä pisarassa 

pihlajan lehdellä koko maailma. 
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 Heinonen 2000,147. 
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 Lao-Tse, Salaisuuksien tie. Tao-Te-King. LXXVIII Porvoo:WSOY 1951,88. 



Vesi moraalisena kysymyksenä 
______________________________________________________________________________ 
 

45 
Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History 2/2012 

Kirjoittaja 

Reijo E. Heinonen 

Professor for historical Theology and religious Education 1994-2003. 

Founding Dean of the Ecumenical Theological Faculty of the University Joensuu 

2002-2003. 

Initiator and cofounder of the European Forum for Teachers of Religious Education 

(EFTRE) 1980- 

Member of the working group of Professor Hans Küng for the formulation of the global ethic declaration of 

the Parliament of Worlds Religions in Chicago 1993. 

Invited lecturer in conferences dealing with Dialogue of Cultures and Religions Europe, Iran, Syria, Tunis, 

South-Korea, South -Africa 1998- 

Chair of the national working group “Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum” 1988-

2000; Member of the international Board 1997-2000. 

Founder and academic adviser for the “Intercultural Counseling Program” at the Univ. Joensuu later 

University of Eastern Finland. The program belongs to the initiatives of the former president Roman Herzog 

“Islam and the West” 1998- 

Chair of the “Peace Education Institute” in Helsinki 1997-2006. 

Publications: Seven monographs and 130 scientific articles. 

         

 

                                                                                                                                                            
 



 
______________________________________________________________________________ 

46 
 Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History 2/2012 

Harri Mäki 

Kaupungininsinöörit ja vesihuolto Etelä-Afrikassa 1800-luvulla 

_____________________________ 

Abstract  

The article “town engineers and water supply in South Africa in the 18
th
 century” goes through the 

development in local government and the amount of engineers decade by decade. The article explores the 

background of the engineers; reasons why municipalities decided to appoint the first engineer; and the 

circumstances at the end of engineers‟ tenures. It further presents certain specific cases with a bit more detail 

as examples. The engineer was an important figure in local government and had specific responsibilities and 

powers. It becomes clear that most of the engineers had training via apprenticeship.  What comes to water 

supply, it becomes clear that the competence of the engineers varied a lot and that some of them did not have 

anything to do with water supply systems. In some cases this was because of the lack of competence, in some 

cases because of the private companies taking care of the water supply.  

 

Key words: South Africa, municipal engineers, water supply, local history 
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Johdanto 

Ensimmäiset kaupungininsinöörit nykyisen Etelä-Afrikan tasavallan alueella nimitettiin 1850-luvulla. 

Artikkelissa käydään läpi insinöörien lukumäärän kehitystä tämän jälkeen aina buurisodan alkuun 1899 asti. 

Tänä aikana alueella oli 44 kaupungininsinööriä 13 kunnassa Kapmaalla, 10 insinööriä kahdessa kunnassa 

Natalissa, yksi insinööri Oranjen Vapaavaltiossa ja kuusi insinööriä kahdessa kunnassa silloisessa Etelä-

Afrikan tasavallassa, josta käytän selvyyden vuoksi yleisempää nimitystä Transvaal. (Katso kuva 1.) Kaiken 

kaikkiaan oli 18 kunnassa 58 insinööriä, joista kolme toimi kahdessa eri kunnassa. Kehityksen kuvauksen 

jälkeen käydään läpi insinöörien taustaa, syitä miksi kunnat päättivät nimittää insinöörin sekä insinöörien 

eroon johtaneita syitä. Tämän jälkeen nostetaan esille esimerkkitapauksia insinööreistä ja heidän suhteestaan 

vesihuoltoon. Lopuksi esitellään kolme kuntaa joissa vesihuolto oli tarkastelujakson aikana yksityisen yhtiön 

hoidossa. 

 

 

Kuva 1. Etelä-Afrikka 1800-luvun lopussa. (Molteno, 1900). 
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Kuntien ja insinöörien lukumäärän kehitys 

Ensimmäiset kunnat nykyisen Etelä-Afrikan alueella perustettiin 1830-luvulla Kapmaalla.
1
 1850-luvun 

alussa alueella oli jo 23 kuntaa. Kapmaan ulkopuolelle ensimmäiset kunnat perustettiin 1850-luvulla Nataliin 

ja Oranjeen, kaksi kumpaankin. 1850-luvun aikana nimitettiin myös ensimmäiset kaupungininsinöörit 

Kapkaupungissa, Port Elizabethissa ja Grahamstownissa Kapmaalla sekä Pietermaritzburgissa Natalissa.
2
  

 

1860-luvun aikana kuntien lukumäärä Kapmaalla nousi 31:een ja Oranjessa neljään. Natalissa oli edelleen 

kaksi kuntaa ja Transvaalissa kokeiltiin kunnallishallintoa Potchefstroomissa ja Pretoriassa.
3
 

Kaupungininsinöörien lukumäärä sen sijaan laski. Kapmaalla kolmessa uudessa kunnassa nimitettiin 

ensimmäinen kaupungininsinööri tämän vuosikymmenen aikana mutta vuosikymmenen lopulla insinööri oli 

enää Kapkaupungissa ja Beaufort Westissä.
4
  

 

1870-luvun aikana kuntien lukumäärä jatkoi kasvuaan Kapmaalla ja Oranjessa. Kapmaalla oli 

vuosikymmenen lopussa 38 ja Oranjessa 12 kuntaa. Transvaalissa julkaistiin kunnalliset säädökset neljälle 

uudelle kunnalle.
5
 Kaupungininsinöörien lukumäärä kuitenkin pysyi vähäisenä. Beaufort Westin insinööri 

erotettiin 1877 ja lähes kahden vuoden ajan James Tennant Kapkaupungissa oli ainoa kaupungininsinööri 

Etelä-Afrikassa.  

 

1880-luvun aikana kuntien lukumäärä Kapmaalla kasvoi huomattavasti, vuosikymmenen aikana perustettiin 

27 uutta kuntaa. Muualla kehitys oli toisenlainen, Nataliin perustettiin yksi uusi kunta ja Oranjeen kaksi. 

Transvaalissa edellisten vuosikymmenien kuntakokeilut lopetettiin.
6
 Kuntien lukumäärän kasvu Kapmaalla 

ei edelleenkään heijastunut kaupungininsinöörien lukumäärään. Kapmaalla oli vuosikymmenen alussa viisi 

ja lopussa kaksi kaupungininsinööriä. Vain Kapkaupungissa oli insinööri koko vuosikymmenen ajan. 

Natalissa molemmat 1850-luvulla perustetut kunnat, Durban ja Pietermaritzburg, nimittivät 

kaupungininsinöörin 1882.
7
 Transvaalissa nimitettiin ensimmäinen kaupungininsinööri 1889 

Johannesburgiin.
8
 Johannesburgin osalta pitää kuitenkin huomioida, että sillä ei tässä vaiheessa ollut 

kunnallista itsehallintoa, vaan se oli terveyskomitean hallinnoima kaivosalue.
9
 

 

                                                
 
 
1 Green, 1957, 16–21. 
2 Western Cape Provincial Archives (WCPA), Town Clerk, Cape Town (3/CT) 1/1/1/15, Board of Commissioners, 26.4.1854; WCPA, Town Clerk, 

Port Elizabeth (3/PEZ) 1/1/1/2, Board of Commissioners, 18 ja 25.11.1857; WCPA, Town Clerk, Grahamstown (3/AY) 1/1/1/5, Board of 

Commissioners, 28.1.1859; Meineke & Summers, 1983, 14−15.  
3 Green, 1957, 52–53. 
4 Bateman, 1961, 9−13; Henning, 1975, 73–74; Vivier, 1969, 25–26. 
5 Green, 1957, 54. 
6 Green, 1957, 56–60. 
7 Kwazulu-Natal Provincial Archives (KNPA), Durban Archives Repository (TBD), Town Clerk, Durban (3/DBN) 1/1/1/16, Town Council, 

17.1.1882; KNPA, Pietermaritzburg Archives Depository (NAB), Town Clerk, Pietermaritzburg (3/PMB) 1/1/5, Town Council, 27.11.1882. 
8 ‟The New Town Engineer‟, The Star, 27.11.1889; Nimitys nähtiin niin tärkeänä että The Star julkaisi myös pääkirjoituksen nimityksestä. ‟The Man 

who Makes a Town‟, The Star, 12.12.1889. 
9 Mäki, 2008, 42–48. 
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1800-luvun viimeisen vuosikymmenen aikana kuntien lukumäärä jatkoi kasvuaan. Kapmaalla oli vuosisadan 

lopussa 88 kuntaa ja Oranjessa 26. Nataliin perustettiin neljäs kunta, ja Transvaalissa Johannesburg ja 

Pretoria saivat kunnallisen itsehallinnon. Nyt myös insinöörien lukumäärä kasvoi. Buurisodan alkaessa 

alueella oli 14 kaupungininsinööriä. Suurin osa kasvusta tapahtui Kapmaalla, jossa insinöörejä oli yhdeksän 

vuonna 1899. Natalissa ja Transvaalissa oli molemmissa kaksi, ja Oranjessa nimitettiin 1898 

kaupungininsinööri pääkaupunkiin Bloemfonteiniin. 

 

 

Kaavio 1. Kaupungininsinöörien lukumäärän kehitys alueittain. 

 

Kaaviosta 1 nähdään että kaupungininsinöörien lukumäärä alkoi kasvaa vasta 1890-luvun puolivälissä. 

Yhtenä syynä tähän oli se että lähes kaikki Kapkaupungin viereiset pikkukunnat nimittivät 

kaupungininsinöörin tuolloin. Kaaviosta näkyy myös selkeästi 1860- ja 1880-lukujen talouslamojen 

vaikutukset. Molempina vuosikymmeninä insinöörien lukumäärä Kapmaalla laski.  

 

Huomionarvoista on myös kehitys Oranjen Vapaavaltiossa. Valtiossa oli 26 kuntaa ennen kuin ensimmäinen 

kaupungininsinööri nimitettiin Bloemfonteiniin. Tärkein syy tähän oli kuntien pienuus ja köyhyys. Osassa 

kuntia, kuten Bloemfonteinissa, tosin oli water bailiff -niminen virkailija huolehtimassa vesihuollosta. 

Näyttääkin siltä että 1800-luvun aikana kunnat eivät joko nähneet tarpeelliseksi nimittää kaupungininsinööriä 

tai niillä ei ollut varaa siihen. Ottaen huomioon insinöörien lukumäärän kasvun 1900-luvun alussa 

buurisodan jälkeen, uskon itse jälkimmäiseen selitykseen. 

 

Kaupungininsinöörien lukumäärä 1855-1899

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1899

CC Natal OFS Transvaal Altogether



Kaupunki-insinöörit ja vesihuolto Etelä-Afrikassa 1800-luvulla 
______________________________________________________________________________ 

50 
 Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History 2/2012 

Insinöörit 

Insinöörien tausta
10

 

Suurin osa insinööreistä, joiden tausta on tiedossa, oli alun perin Euroopasta. Yksi oli Kanadasta ja yksi 

Australiasta. Neljä insinööriä oli syntynyt Etelä-Afrikassa. Vain kaksi 32 eurooppalaisesta insinööristä oli 

Brittein saarten ulkopuolelta, ja he toimivat molemmat Transvaalin pääkaupungissa Pretoriassa. Tämä 

jakauma ei sinänsä ole hämmästyttävä, koska Kapmaa ja Natal olivat osa brittiläistä imperiumia. 20 

insinöörin tausta ei ole tiedossa, mutta nimien perusteella he ovat, ehkä yhtä lukuun ottamatta, englantia 

puhuvasta maailmasta. 

 

Valitettavasti vain 29 insinöörin koulutustausta on tiedossa. He olivat kaikki käyneet läpi vähintään 

oppipoikatasoisen koulutuksen. Tämä huomioon ottaen on syytä olettaa, että myös toiset 29 olivat saaneet 

vähintään samantasoisen koulutuksen, koska he näyttävät olleen päteviä insinöörejä. Kahdeksalla insinöörillä 

oli joko yliopistotutkinto tai opintoja suoritettuna yliopistossa. Oli myös tavallista, että oppipoikakoulutus oli 

suoritettu oman isän alaisuudessa.  

 

Insinööreistä 16 oli taustaltaan rakennusinsinöörejä. Koneinsinöörejä, mukaan lukien rautatieinsinöörit, oli 8. 

Joukossa oli myös, varsinkin alkuvuosina, maanmittareita (kuusi) ja kaksi arkkitehtiä. Kolme oli armeijan 

kouluttamia insinöörejä. Kaksi insinööreistä oli saanut koulutuksen sekä rakennus- että koneinsinööriksi. 21 

insinöörin erikoistumisala ei ole tiedossa. Insinööreistä joiden aiempi ura on tiedossa, puolet työskenteli 

nimitettäessä jossain alemmassa kunnallisessa tehtävässä. Monet tulivat myös yksityiseltä puolelta tai 

keskushallinnon palveluksesta.  

 

Miksi kunnat päättivät nimittää insinöörin 

Joulukuussa 1901 William Runciman, kansanedustaja ja Simon‟s Townin entinen pormestari piti esitelmän 

kotikaupungistaan Simon‟s Townista. Hän viittasi esityksessään myös Simon‟s Townin ensimmäisen 

kaupungininsinöörin nimittämiseen kaksi kuukautta aikaisemmin. Hän totesi toivovansa, että nyt pystyttiin 

välttämään ”valtuuston menneisyydessä tekemät amatöörimäiset virheet”.
11

 

 

Samanlainen ajatuksenkulku oli luultavasti tapahtunut muissakin kunnissa. Niinpä yhdeksässä tapauksessa 

kahdeksastatoista syyksi ensimmäisen kaupungininsinöörin nimittämiseen mainittiin yleisten töiden 

valvonnan tarve. Muitakin syitä mainittiin, mutta yleiset työt olivat nimityksissä pääsyy. Oletan myös, että 

seitsemässä tapauksessa joissa mitään syitä ei mainittu, yleiset työt olivat nimityksen taustalla. 

                                                
 
 
10 Luku perustuu pääosin Lontoossa sijaitsevien Institute of Civil Engineersin ja Institute of Mechanical Engineersin arkistoista kerättyihin tietoihin. 

Arkistoista löytyvät jäsenanomusten yhteydessä lähetetyt ansioluettelot, joista selviää jäseninä olleiden insinöörien liittymistä edeltävä ura. 
11 Anon., 1979, 1906. 
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Durbanissa nimitys tehtiin vuonna 1882 nimenomaisesti vesihuollon kehittämistarpeen vuoksi.
12

 Muissakin 

kunnissa vesihuollon tarpeet olivat korkealla listalla mutta vain Durbanin tapauksessa nimitys tehtiin 

ensisijaisesti vesihuollon vuoksi.  

 

Pietermaritzburgissa vuonna 1851 oli ainoa tapaus, jossa nimitys tehtiin muun syyn vuoksi. Kaupunki tarvitsi 

kipeästi ajan tasalla olevaa asemakaavaa, ja tämän vuoksi nimitettiin maanmittaaja. Nimityksen yhteydessä 

hänestä tehtiin myös kaupungininsinööri.
13

 Jäljellä olevassa tapauksessa kyseessä oli virkanimityksen 

muutos. Thomas Callen oli jo hoitanut kaksi vuotta yleisiä töitä Kimberleyssä (clerk of works) kun 1887 

nimike muutettiin kaupungininsinööriksi.
14

  

 

Vielä täytyy erityisesti mainita Bloemfontein. Kunta ei ilmeisesti ollut edes harkinnut kaupungininsinöörin 

nimittämistä vuonna 1898 mutta joutui nimityksen tekemään. Kunta tarvitsi insinööriä vesilaitokselleen ja 

tehtävää tarjottiin H.F. Peetille. Hän kuitenkin kieltäytyi lyhytaikaisesta nimityksestä. Kunta päätti tarjota 

hänelle kaksivuotista kaupungininsinöörin tointa. Peet hyväksyi nimityksen kun aika pidennettiin 

neuvottelujen jälkeen neljään vuoteen.
15

 

 

Kuudessa kunnassa, Pietermaritzburgissa, Grahamstownissa, Port Elizabethissä, Graaff-Reinetissä, King 

William‟s Townissa ja East Londonissa, oli ensimmäisen insinöörin nimityksen jälkeen jaksoja jolloin 

insinöörin tehtävää ei täytetty. Syyt virkojen uudelleen täyttämiseen noudattelevat samoja linjoja kuin edellä. 

Yhdeksästä nimityksestä neljässä (Pietermaritzburg 1864 ja 1882, Grahamstown 1879 ja East London 1897), 

virka täytettiin yleisten töiden tarpeiden vuoksi.
16

 Kolmessa tapauksessa (Port Elizabeth 1881 ja 1897 sekä 

Graaff-Reinet 1881) syynä viran täyttöön olivat vesihuollon tarpeet.
17

 Pietermaritzburgissa 1893 tapahtui 

samanlainen virkanimikkeen muutos kuin Kimberleyssä 1887.
18

 King William‟s Townin osalta syy, tai edes 

se oliko kunnalla insinööriä vuosina 1869–1879, ei ole tiedossa.. 

 

Tehtävästä lähdön syyt 

Insinöörit jättivät tehtävänsä vapaaehtoisesti 35 tapauksessa. Näistä kuitenkin vain seitsemässä tapauksessa 

syynä oli toiseen tehtävään siirtyminen. Kolme insinööriä siirtyi eläkkeelle ja neljä erosi terveyssyiden 

vuoksi. Kolmessa tapauksessa tehtävä täytettiin vakinaisesti, ja virkaatekevä insinööri väistyi syrjään. 

                                                
 
 
12 KNPA, TBD, 3/DBN 1/1/1/15, Town Council, 27.9.1881; Durban, Mayor‟s Minute, 1882, 2. 
13 Meineke & Summers, 1983, 14–15. 
14 WCPA, Town Clerk, Kimberley (3/KIM) 1/1/1/1, Town Council, 23.2.1887. 
15 Free State Provincial Archives (VAB), Town Clerk, Bloemfontein (MBL) 1/1/1/9, Town Council, 16.6., 7.7., 11.7. ja 21.7.1898. 
16 KNPA, NAB, 3/PMB 1/1/3, Town Council, 9.3.1864; KNPA, NAB, 3/PMB 1/1/5, Town Council, 27.11.1882; Gibbens, 1982, 154−155; WCPA, 

Town Clerk, East London (3/ELN) 1/1/1/10, Municipal Council, 12.5.1897. 
17 WCPA, 3/PEZ 1/1/1/31, Town Council, 2.2.1881; WCPA, 3/PEZ 1/1/1/17, Town Council, 14.7.1897; WCPA, Town Clerk, Graaff-Reinet (3/GR) 

1/1/1/6, Town Council, 25.3.1881. 
18 Meineke & Summers, 1983, 20−21. 
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Yhdessä tapauksessa määräaikainen sopimus päättyi eikä insinööri itse halunnut jatkaa sitä.
19

 Kymmenen 

insinööriä erosi, koska heillä oli erimielisyyksiä joko kaupunginvaltuuston tai sen alaisen lautakunnan 

kanssa. Kuudessa tapauksessa erolle ei ole selkeää syytä.  

 

Mielenkiintoisin tapaus on James J.A. Flower Kapkaupungissa. Hänet oli valittu kaupungininsinööriksi 

alkuvuodesta 1872, mutta hän jäi heti virkavapaalle. Hän erosi tehtävästä tammikuussa 1873 poistumatta 

koko 11 kuukautta kestäneen virkakautensa aikana Englannista. Flower työskenteli Lontoossa 

Kapkaupungissa sijaitsevan perheyrityksensä edustajana ja ilmeisesti jäi mieluummin tähän tehtävään kuin 

palasi Kapkaupunkiin.
20

 

 

Lopuista 26 tapauksesta kymmenessä ei ole mitään tietoa siitä, millä tavoin insinööri jätti tehtävänsä: erosiko 

hän itse, erotettiinko hänet vai mitä tapahtui. Yhdessätoista tapauksessa insinööri erotettiin. Syiden joukosta 

löytyy tyytymättömyyttä insinöörin työhön, yhteistyökyvyttömyyttä ja palkkariitoja. Kaksi insinööriä 

erotettiin laman vuoksi ja kaksi koska heidän palveluksiaan ei enää tarvittu.
21

 Yhden insinöörin osalta 

paljastui, että hän sai palkkaa toisesta työstä valtiolta.
22

 Kahdessa tapauksessa insinööri painostettiin itse 

eroamaan ennen kuin hänet erotettaisiin, toinen korruptiosyytösten ja toinen johtamiskyvyttömyyden 

vuoksi.
23

 Kahden insinöörin tapauksessa määräaikaista sopimusta ei jatkettu.
24

 Yksi insinööreistä kuoli 

saamiinsa vammoihin pudottuaan hevosen selästä.
25

 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että yksi insinööri neljästä joko erotettiin, pakotettiin eroamaan tai hänen 

sopimuksensa päättyi. Kun vielä huomioidaan ne kymmenen insinööriä, jotka erosivat itse erimielisyyksien 

vuoksi, niin voidaan sanoa että, yli kolmasosa insinööreistä jätti tehtävänsä enemmän tai vähemmän riidoissa 

poliittisten päättäjien kanssa.   

 

                                                
 
 
19 KNPA, TBD, 3/DBN 1/1/1/1/20, Town Council, 26.11.1888. 
20 Obituary, 1889, 384–385. 
21 KNPA, NAB, 3/PMB 1/1/6, Town Council, 14.8.1883; WCPA, 3/ELN 1/1/1/6, Municipal council, 29.4.1885; Vivier, 1969, 26; WCPA, 3/AY 

1/1/1/10, Town Council, 3.5.1882. 
22 WCPA, 3/CT 1/1/1/26, Town Council, 25.11.1874 eteenpäin. 
23 National Archives of South Africa (NASA), Transvaal Archives Depository (TAB), State Secretary (SS) 3727, R5089/93, Extract uit de Notulen 

van byeenkomst van het Gesondheids Comité, 10.3.1893 ja 17.3.1893; „The Town Engineer – A Curious Business‟, The Star, 11.3.1893; „The Town 

Engineer‟, The Star, 17.3.1893; WCPA, Town Clerk, Woodstock (3/WSK) 8, Town Council, 27.9.1900. 
24 KNPA, NAB, 3/PMB 1/1/7, Town Council, 5.11.1901; NASA, TAB, Public Works Department (PWD) 24, 763/02, R. Kelsky Loveday to Public 

Works Department, [the first page of letter missing, probably March 1902]. 
25 Raymer, 2008, 158. 
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Esimerkkitapauksia 

Seuraavaksi esitellään tarkemmin 12 kaupungininsinööriä, jotka erityisesti liittyvät kaupunkiensa 

vesihuollon historiaan. Lisäksi omassa osiossaan käydään läpi Kimberleyn, Johannesburgin ja Pretorian 

yksityiset vesilaitokset. 

 

 

Kuva 2. Avon Bruce-Brand, Beaufort Westin kaupungininsinööri 1869−1877. (Vivier, 1969, 28). 

 

Avon Bruce-Brand
26

 (Kuva 2.) oli syntynyt 1843 Lesliessä, Skotlannissa. Nuorempana hän toimi jonkin 

aikaa kuningatar Viktorian henkivartiokaartissa. Hän saapui Kapmaahan 1860-luvun alkupuolella ja liittyi 

insinöörinä rautatielaitokseen palvelukseen. Rautatien saavutettua Beaufort Westin hän asettui sinne ja toimi 

kaupungininsinöörinä 1869–1877. Myöhemmin hän toimi mm. kaivoksenjohtajana Kimberleyssä. 

 

Jo ennen nimitystään kaupungininsinööriksi Bruce-Brand oli ajanut padon rakentamista Beaufort-Westin 

koillispuolelle. Päätös tehtiin 1865, ja pato valmistui alkuvuodesta 1869, jolloin patotöitä johtanut Bruce-

Brand nimitettiin kaupungininsinööriksi. Seuraavana syksynä rankkasateiden aiheuttamat tulvat kuitenkin 

mursivat padon, ja lähes 3 000 miljoonaa litraa vettä syöksyi kaupungin läpi. Neljän ja puolen vuoden 

riitelyn jälkeen pato päätettiin rakentaa uudelleen 1874. Bruce-Brand johti jälleen rakennustöitä, mutta 

minulle tuntemattomasta syystä hänelle ilmoitettiin 1877, että hänen palveluksiaan ei enää tarvittu. Pato 

valmistui kolme vuotta myöhemmin.
27

 

 

                                                
 
 
26 Bruce-Brandia koskevia tietoja olen saanut Pamela Bruce-Brandilta, jonka aviomies on Avonin jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa. 
27 Vivier, 1969, 25−26; History of Beaufort West, 4. 
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James Tennant syntyi 1839, mutta kotipaikka ei ole tiedossa. Hän palveli armeijan insinöörijoukoissa 

Intiassa sepoy-kapinan aikana 1857–1859 sekä tämän jälkeen Kiinassa. 1860-luvun alussa hän palveli 

Kapmaassa. Tämän jälkeen hän oli rakentamassa Thames-joen linnoituslaitteita Englannissa sekä Irlannissa 

ennen paluutaan Kapkaupunkiin 1875. Kaupungininsinöörinä hän toimi 1876–1880. Vuonna 1880 hän jäi 

virkavapaalle ja johti vapaaehtoisia insinöörijoukkoja Basutosodassa. Sodan aikana hän erosi 

kaupungininsinöörin tehtävästä. Palattuaan sodasta Tennant toimi Kapkaupungissa sekä yksityisenä 

insinöörinä, maanmittarina ja arkkitehtinä että jälleen armeijan palveluksessa.  

 

Tähän aikaan urakoitsijat suorittivat kaikki suuret rakennustyöt Kapkaupungissa. Tennantin aloitteesta 

rakennettiin Moltenon vesiallas. Tennant erosi turhautuneena kaupunginvaltuustoon. Valtuutetut olivat 

vaatineet, että Tennant vastaa altaan rakentamisesta yksin muiden töidensä ohessa. Tämän päälle valtuutetut 

muuttivat suunnitelmia noudattamatta insinöörinsä neuvoja. Allas valmistui 1881, mutta patovalli murtui 

seuraavana vuonna altaan täytön aikana. Valtuusto syytti Tennantia, mutta John G. Gamble, Kapmaan 

vesihuoltoinsinööri, sysäsi raportissaan vastuun täysin valtuutettujen niskaan.
28

 

 

Humphrey Henchmanin syntymäpaikka ja -vuosi eivät ole tiedossa. Ennen tuloaan Kapmaahan 1876 hän 

työskenteli rautateillä Englannin lisäksi Saksassa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa. Kapmaalla hän toimi 

rautatieinsinöörinä 1876–1880. Graaff-Reinetin kaupungininsinöörinä hän oli 1881–1884. Tämän jälkeen 

hän työskenteli Kapmaan lisäksi ainakin Malakan niemimaalla Kaakkois-Aasiassa, New South Walesissä 

Australiassa sekä Intiassa.
29

 

 

Henchman valittiin kaupungininsinööriksi toteuttamaan uutta vesihuoltosuunnitelmaa. Suunnitelma ei ollut 

kuitenkaan saavuttanut yleistä hyväksyntää kaupungin asukkaiden keskuudessa. Niinpä ensimmäinen esitys 

kaupungininsinöörin erottamisesta tehtiin valtuuston kokouksessa vain puoli vuotta nimityksen jälkeen. 

Henchmanin esitykset katujen parantamiseksi torjuttiin täysin. Hänestä tuli nopeasti loukkausten ja 

nöyryytysten kohteeksi.
30

  

 

Jollain tavoin Henchman onnistui keskittymään työhön. Mitä tahansa hän tekikin, häntä kritisoitiin. Hänet 

määrättiin lopettamaan vesimittareiden lukeminen, koska sitä pidettiin ajanhaaskauksena. Huhtikuussa 1884 

työt olivat viimein valmiit, ja Henchman valmistautui koekäyttämään turbiineja ja pumppuja. Kun 

Henchman päästi veden virtaamaan, joukko kaupunkilaisia hyökkäsi hänen kimppuunsa ja heitti hänet 

turbiinialtaaseen. Henchman voitti seuranneen oikeustapauksen mutta erosi lokakuussa.
31

 

 

                                                
 
 
28 WCPA, 3/CT 1/1/1/31, Town Council, 22.9. ja 3.11.1880; Lison, 1978, 26; Van Heyningen, 1989, 259; Gamble, 1887, 28. 
29 KNPA, NAB, Colonial Secretary‟s Office (CSO) 1286, 1891/1423, Henchmanin kirje Natalin Colonial Secretarylle, 17.1.1891. 
30 WCPA, 3/GR 1/1/1/6, Town Council, 25.3. ja 24.10.1881; The Graaff-Reinet Herald, 30.4.1881. 
31 The Graaff-Reinet Herald, 23.4.1884; Henning, 1975, 86−88. 
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Kuva 3. John F.E. Barnes, Durbanin kaupungininsinööri 1882–1887. (Donaldson, 1915, 16). 

 

John F.E. Barnes (Kuva 3.) syntyi Kilkennyssä Irlannissa 1851. Koulutuksen hän sai Trinity Collegessa 

Dublinissa. Tämän jälkeen hän toimi viisi vuotta oppipoikana isälleen. Ennen siirtymistään Nataliin 1879 

Barnes toimi insinöörinä ja maanmittarina Pohjois-Irlannissa. Natalissa hän toimi kaksi vuotta hallituksen 

maanmittarina ennen nimitystään Durbanin ensimmäiseksi kaupungininsinööriksi 1882. Tästä tehtävästä 

Barnes erosi 1887 saatuaan nimityksen insinööriksi keskushallintoon. Vuosina 1893–1910 hän oli Natalin 

julkisten töiden yli-insinööri.
32

  

 

Suurin syy kaupungininsinöörin nimittämiseen oli kunnollisten vesihuolto- ja 

sadevesiviemäröintijärjestelmien tarve Durbanissa. Barnes katsottiin hakijoista pätevimmäksi toteuttamaan 

nimenomaan nämä. Barnes saikin toteutettua ensimmäisen vesihuoltojärjestelmän, joka palveli koko 

Durbanin keskusta-aluetta. Myös sadevesiviemäreiden rakentaminen ja jätevesiviemäröinnin suunnittelu 

aloitettiin hänen aikanaan. Toteutus jäi seuraaville insinööreille.
33

 

 

John Fletcher syntyi 1858 Koillis-Englannissa. Ennen nimitystään Durbanin kaupungininsinööriksi 1889 hän 

toimi apulaiskaupungininsinöörinä Nottinghamissa, Auston Rural Sanitary Authorityn insinöörinä ja Sutton 

Coldfieldin insinöörinä. Durbanista hän jäi eläkkeelle terveyssyistä 1918.
34

 

 

Fletcherin kohdalla pääsyy valintaan oli hänen kokemuksensa jätevesiviemärijärjestelmistä. Ennen kuin hän 

kuitenkaan ehti puuttua tähän, hänen piti suunnitella laajennus Barnesin vedenhankintajärjestelmään. Uudet 

laitokset otettiin käyttöön 1891. Samana vuonna Fletcher sai valmiiksi jätevesisuunnitelman, joka julkaistiin 

koko kahden ja puolen sivun mitassaan paikallisessa nelisivuisessa sanomalehdessä. 

                                                
 
 
32 Obituary, 1925, 234. 
33 KNPA, TBD, 3/DBN 1/1/1/15, Town Council, 27.9.1881; Durban, Mayor‟s Minute, 1882, 2; Mäki, 2008, 123-126, 247. 
34 Institute of the Civil Engineers (ICE), London, Candidate Circular, John Fletcher. 
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Sadevesiviemäröintisuunnitelman hän oli jo laatinut nimitysvuotenaan. Fletcher oli kaupungininsinöörinä 29 

vuotta, joten on ilmiselväää, että hänen kädenjälkensä näkyi kaikissa kaupungin julkisissa töissä tuona 

aikana. On kuitenkin todettava, että varsinkin 1800-luvun puolella suurin osa hänen ajastaan meni erilaisiin 

vesi- ja jätevesihuoltoon liittyviin tehtäviin.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Thomas Stewart. (Murray, 2008, 36). 

 

Thomas Stewart (Kuva 4.) syntyi Perthshiressa Skotlannissa 1857. Suoritettuaan oppipoikakoulutuksen hän 

opiskeli Glasgowin yliopistossa, Anderson Collegessa ja College of Science and Artsissa erilaisia 

insinööritieteisiin liittyviä aineita. Hän työskenteli apulaisinsinöörinä Glasgowin vesilaitoksella ja J.W. 

Barryn toimistossa Westminsterissä. 1882 hän siirtyi Kapmaalle siirtomaan hydraulisen insinöörin 

apulaiseksi. Stewart toimi osaston johdossa 1885–1886 ja Cradockin vesilaitoksen insinöörinä 1886–1887. 

Vuodesta 1889 hän toimi konsultoivana insinöörinä Wynbergin kunnalle. Stewartista tuli nopeasti Kapmaan 

ja lähialueiden käytetyin yksityinen insinööri vesitöiden suunnittelussa. Monien muiden töiden lisäksi hän 

suunnitteli kaikki viisi varastointiallasta Pöytävuorelle, varastointialtaat ja suodattimet Port Elizabethiin sekä 

toimi Johannesburgin yksityisen vesilaitoksen konsultoivana insinöörinä. Nykyisen Etelä-Afrikan 

ulkopuolella hän suunnitteli laitoksia Rhodesiaan ja Portugalin Itä-Afrikkaan, nykyiseen Mosambikiin.
36

 

 

Robert Hoggar nimitettiin 1859 Grahamstownin ensimmäiseksi kaupungininsinööriksi. Hän oli 

maanmittaaja, ei insinööri. Hänet palkattiin kahteen tarpeeseen, valvomaan uuden varastointivesialtaan 

rakentamista ja tekemään kaupungista ajan tasalla olevan asemakartan. Ilmeisestikään Hoggariin ei oltu 

                                                
 
 
35 Durban, Mayor‟s Minute, 1890, 2; Henderson, 1904; Mäki, 2009. 
36 Murray, 2008, 36–39. 
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tyytyväisiä kummankaan tehtävän osalta ja hän erosi 1861 kun hänen palkankorotusanomuksensa oli 

hylätty.
37

 

 

W.L. Mackie toimi Graaf-Reinetin kaupunginsihteerinä, varainhoitajana ja kaupungininsinöörinä 1863–1865. 

Hänen insinöörintaidoistaan ei ole muuta tietoa kuin että hän löysi ns. Mackie‟s Pitin, joka toimi kaupungin 

päävesilähteenä vuosisadan loppuun. Mackie ajautui riitoihin kaupungin johtomiesten kanssa ja erotettiin. 

Henningin mukaan ”iloisen poikamiehen, joka käytti rahansa juomiin, pelasi krikettiä ja kiinnitti huomiota 

vapaisiin neitoihin, läsnäoloa kaupungissa ei katsottu suopeasti vanhoillisten ja köyhtyneiden takakatulaisten 

[backstreeters] parissa”.
38

  

 

 

Kuva 5. John Hamilton Wicksteed, Port Elizabethin kaupungininsinööri 1881. (Raymer, 2009, 56). 

 

John Hamilton Wicksteed (Kuva 5.) syntyi Leedsissä 1851. Hän suoritti opintoja University College 

Schoolissa Lontoossa ennen oppipoikavuosiaan Leedsissä. Tämän jälkeen hän työskenteli useissa vesihuolto- 

ja viemäröintiprojekteissa. Vuonna 1877 hänet nimitettiin johtamaan vesijohtoinsinöörinä Van Staadens -

suunnitelman toteuttamista Port Elizabethiin. Töiden ollessa loppusuoralla Wicksteed valittiin 

kaupungininsinööriksi 1881. Hän kuitenkin erosi tehtävästä neljä kuukautta myöhemmin vedoten stressiin. 

Pian eronsa jälkeen hän teki itsemurhan.
39

 

 

George Frederick Newsam oli ollut jo kuusi vuotta East Londonin kaupunginsihteerinä kun hänet nimitettiin 

myös kaupungininsinööriksi 1881. Vain vuotta myöhemmin hän keskittyi kaupungininsinöörin toimeen ja 

                                                
 
 
37 WCPA, 3/AY 1/1/1/5, Board of Commissioners, 28.1.1859; WCPA, 3/AY 1/1/1/6, Board of Commissioners, 16.8.1861; Gibbens, 1982, 148−150. 
38 Henning, 1975, 73−74; Minnaar, 1987a, 14−15; Minnaar, 1987b, 24. 
39 Raymer, 2009, 56–57; Herholdt, 1987, 3; Wicksteed, 1883, 232–233. 
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Amalindan vedenhankintasuunnitelman kehittämiseen. Vesiallas valmistui 1884, jolloin lama oli jo alkanut, 

ja seuraavana vuonna kaupungininsinöörin virka lakkautettiin.
40

 

 

William Dunbar valittiin King Williams Townin kaupunginsihteeriksi ja -insinööriksi 1881. Hän toimi tässä 

tehtävässä seitsemän vuotta. Tänä aikana hän keskittyi erityisesti vesihuollon parantamiseen. Hänen 

johdollaan rakennettiin uusi vesisäiliö ja pato Buffalo-jokeen. Kumpaakin näistä kritisoitiin ankarasti, 

varsinkin kun padon lopullinen hinta oli kolminkertainen alkuperäiseen arvioon verrattuna. Arvostelu sai 

Dunbarin eroamaan 1888 ja ottamaan vastaan insinöörin tehtävän Johannesburg Waterworks Companyn 

palveluksessa.
41

 

 

William Thomas Olive valittiin 1895 Kapkaupungin kaupungininsinööriksi nimenomaan suunnittelemaan 

jätevesiviemäröintiä kaupunkiin. Hänellä oli runsaasti aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä 

Englannista ja Argentiinasta. Olive laati suunnitelmat viemäröintiä varten mutta osoittautui muuten 

hankalaksi henkilöksi. Ongelmat johtivat siihen että hän erosi kaupungininsinöörin tehtävästä joulukuussa 

1896 ja siirtyi vastamaan pelkästään viemäröinnistä.
42

 

 

Yksityiset vesilaitokset 

Kimberleyssä, Johannesburgissa ja Pretoriassa toimi tarkastelujakson aikana yksityinen vesiyhtiö, joka piti 

huolta alueen vesihuollosta. Kimberleyssä yksityinen vesiyhtiö perustettiin jo vuonna 1880 vastaamaan 

kaivosalueen vesihuollosta. Yhtiön kunnallistamisesta puhuttiin ensimmäisen kerran jo 1800-luvun puolella 

mutta vasta 1920-luvun alussa asiasta päästiin sopimukseen ja kaupunki osti yhtiön osakekannan. Tämä 

tarkoitti sitä että kaupungininsinöörinä vuosina 1887–1920 toiminut Thomas Callen ei joutunut puuttumaan 

ollenkaan vesihuoltoon. Kaupungin viemäröinti aloitettiin myös vasta vesiyhtiön hankkimisen jälkeen 1920-

luvulla.
43

  

 

Johannesburgissa tilanne oli samankaltainen. Kultakaivosten yhteyteen syntyneen kaupungin alueella toimi 

kolme yksityistä vesiyhtiötä 1800-luvun lopulla. Johannesburgissa hallinnosta vastannut terveyskomitea oli 

kuitenkin aktiivinen vesiasioissa ja teetätti sekä viemäröinti- että vedenhankintasuunnitelmia insinööreillään. 

Mitään näistä ei kuitenkaan saatu toteutettua 1800-luvun puolella keskushallinnon ja yksityisten yhtiöiden 

vastustuksen vuoksi. Vesihuolto tuli kunnan vastuulle vasta Buurisodan jälkeen 1903.
44

 

 

                                                
 
 
40 WCPA, 3/ELN 1/1/1/4, Municipal Council, 10.3.1881; WCPA, 3/ELN 1/1/1/6, Municipal Council, 29.4.1885; Tankard, 1991, 81. 
41 WCPA, Town Clerk, King Williams Town (3/KWT9 1/1/1/9, Borough Council, 22.2.1881; Nelson, 1979, 18-19. 
42 ICE, Candidate Circulars, William Thomas Olive; WCPA, 3/CT 1/1/1/43, Town Council, 4.3.1895; WCPA, 3/CT 1/1/1/45, Town Council, 
24.12.1896. 
43 Sabatini, 2003, 35; Roberts, 1978, 25–27; Pritchard, 1889, 10–11; Kimberley, Mayor‟s Minutes, 1885−1922. 
44 Mäki, 2008, 137–189; Mäki & Haarhoff, 2009, 231–236, 238–240. 
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Pretoriassa yksityinen vesiyhtiö perustettiin 1889. Samoin kuin Johannesburgissa vesihuolto siirtyi kunnalle 

vasta Buurisodan jälkeen. Kunnallistamisesta oli kuitenkin sovittu jo ennen sotaa mutta toteutus jäi sodan 

jalkoihin. Pretorian toiseksi kaupungininsinööriksi valittiin suunnitellun kunnallistamisen vuoksi 1899 

vesiyhtiön toimitusjohtaja August Karlson, joka toimi seuraavat kolme vuotta kaksoisroolissa 

kunnanvirkailijana ja yksityisen vesiyhtiön toimitusjohtajana.
45

 

 

Päällisin puolin tarkasteltuna samankaltaiset tilanteet näissä kolmessa kaupungissa johtivat 

kaupungininsinöörin kannalta tarkasteltuna täysin erilaisiin ratkaisuihin. Kimberleyssä insinöörillä ei ollut 

mitään tekemistä vesihuollon kanssa. Pretoriassa toiminnot haluttiin yhdistää, mikä johti vesiyhtiön 

toimitusjohtajan valintaan kaupungininsinööriksi. Johannesburgissa pyrittiin yksityisten laitosten rinnalla 

myös kunnalliseen ratkaisuun, minkä vuoksi insinöörit laativat suunnitelmia kunnallista vesihuoltoa varten. 

Mitkään näistä suunnitelmista eivät kuitenkaan toteutuneet. 

 

Yhteenveto 

1800-luvulla kunnallinen vesihuolto oli useimmissa nykyisen Etelä-Afrikan alueen kunnissa vain kaukainen 

haave. Niissä kunnissa, joissa se toteutettiin, vastasi suunnittelusta useimmiten keskushallinnolta lainattu 

insinööri tai yksityinen konsultti. Vain harvalla kunnalla oli omaa insinööriä. Ainoastaan Kapkaupungilla oli 

kaupungininsinööri koko tarkastelujakson ajan. Muissa kunnissa insinöörien asema alkoi vakiintua vasta 

1880-luvulla, ja varsinainen ekspansio koettiin tarkastelujakson jälkeen 1900-luvun alussa. Edes oma 

insinööri ei kuitenkaan taannut mitään, koska insinöörillä ei välttämättä ollut mitään kokemusta 

vesihuoltojärjestelmistä, jolloin piti palkata ulkopuolinen henkilö laatimaan suunnitelmat. Lisäksi oli kuntia, 

joihin oli perustettu yksityinen yhtiö huolehtimaan vesihuollosta. Toisaalta käy selvästi ilmi, että kunnissa 

jotka insinöörin nimittivät, pääsyynä nimitykseen olivat julkiset työt ja erityisesti vesihuollon 

kehittämistarpeet.  

 

Insinöörit olivat paria poikkeusta lukuun ottamatta englantilaisen koulutusjärjestelmän läpikäyneitä. Suurin 

osa oli pätevöitynyt oppipoikajärjestelmän kautta. Joukossa oli kuitenkin myös korkeamman koulutuksen 

saaneita ja muutama, joiden kohdalla nimitys insinööri on vähintäänkin kyseenalainen. Selvästi käy myös 

ilmi insinöörin aseman epävarmuus, sillä 58 insinööristä vain seitsemän siirtyi vapaaehtoisesti toisiin 

tehtäviin ja kolme jäi eläkkeelle. 

 

 

 

                                                
 
 
45 Pike, 1923, 1107–1108; Cloete, 1961, 64, 162; Mäki & Haarhoff, 2009, 236–238, 240–241. 
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Review 

A Global Overview of Environmental History
1
 

Timo Myllyntaus (ed.): Thinking Through the Environment. Green Approaches to Global History. 

Published by White Horse Press in 2011, 314 pages. 

_____________________________ 

Thinking Through the Environment. Green 

Approaches to Global History is an interesting 

novelty by an active long-line environmental 

historian, who has previously written and edited 

several noteworthy volumes.
2
 In the field of 

environmental history, novel contributions are greatly 

appreciated, because trailblazing works are rarely 

published — especially Finnish books seldom 

manage to make breakthroughs into international 

book markets. In this sense the new volume is 

appealing.
3
 

 

The book provides an overview of current trends in 

global environmental history. In particular, the book 

emphasizes various methods and presents their 

applications to analyses of various case studies. 

Geographical coverage is very good, because the 

articles of the book deal with North America, Asia, 

Africa and Europe. 

 

 

The volume is divided into five thematic sections, each containing two to five articles authored by 19 

contributors in total. Myllyntaus has written the introduction to the book, which comprises of 14 other 

articles. Generally, the preamble does not necessarily serve any real gem to a reader, but this time, besides a 

                                                
1
 Alkuperäinen suomenkielinen arvio on julkaistu ensimmäisenä Historiallisessa Aikakauskirjassa 4/2011, s.491-493. The review was originally 

published in Finnish in Historiallinen Aikakauskirja 4/2011, s.491-493. 
2 For example, Encountering Past In Nature. Essays in Environmental History. Eds. Timo Myllyntaus and Mikko Saikku (2001). 
3 On a personal level, the book is particularly interesting because I attended the excellent convention Thinking Through the Environment: A joint 
meeting of The 8th Turku Methodological Conference and The 6th Nordic Environmental History Conference, organised by the team of Myllyntaus 

on 15-17 September 2005 in Turku, Finland on which the book is obviously based. It should be emphasized that this is not a regular conference 

publication; it is an independent and strong contribution to environmental history. 
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conventional prologue to the articles of the book, the introduction also focuses on the application of research 

methods in environmental history. This is a pleasant surprise, because many novice environmental historians 

have started their preparatory study of methodological issues by reading many earlier texts by Myllyntaus on 

doing research in the field.  

 

Myllyntaus has contributed to the rise of Finnish environmental history and besides other publications, the 

number of doctoral dissertations has slowly begun to grow. Of course, the historic environmental research 

approach has already been present in many of the early works in economic and social history. The first 

Finnish dissertations in environmental history were prepared by Ilmo Massa, "The Conquest of Northern 

Nature" (1994), by Ismo Björn, "Making the Most of the Forest" (2000), by Petri Juuti, "The City and 

Water" (2001), by Mikko Saikku, "The Evolution of a Place" (2001), by Simo Laakkonen, "The Beginning 

of Water Protection" (2001) and by Henry Nygård "Only a Minor Nuisance?" (2004). It is worth to mention 

that in one way or another Myllyntaus has been involved in preparing most of these doctoral works. 

 

According to Myllyntaus, environmental historians meet demanding expectations on telling the world not 

only about environmental changes and failures of interrelationships between nature and humans but also on 

proving what went wrong in history and why. Similar complex ballast is not usually thrown to the shoulders 

of other historians. Nevertheless, many environmental historians do not want to focus only on environmental 

problems and consequences of environmental disasters, because they see the field of environmental history 

much more broad and diverse. The book under review presents this wider field through cross-sectional 

themes. 

 

The first thematic section contains three very different articles that approach the past environments from 

deviating perspectives. The first article of the book "Inter-disciplinarity as Disciplinary Co-operation: A Plea 

for the Future of Environmental History" is written by Fiona Watson. It highlights the great importance of 

the environmental history to the entire historical research. Donald Worster has worked out the second article 

of the book; it is titled "Living in Nature. Biography and Environmental History." Except that it is an 

interesting article how prominent environmentalists have influenced environmental history, it is also the 

story of the evolution of Worster’s thinking. The article offers a great opportunity to peek into the head of 

the living legend. An article by Frank Uekoetter "The Nazis and the Environment — a Relevant Topic?" 

concentrates on a question to which a reader can in advance easily guess the correct answer, but the way how 

this answer is grounded, is definitely worth checking out. 

 

The second section on cultural landscape focuses how the environment is perceived. It contains five articles. 

Dilshad Rahat Ara takes the reader to Bangladesh in her article "The Culture of Space: Temporal Precincts of 

a Vernacular Architecture in the Chittagong Hills." Libby Robin's article, "Perceptions of Place and Time 

Deep in the Australian Desert: Using Art in Environmental History," provides a trip to a dry desolate 
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landscape. Anu Eskonheimo elaborates the theme in an African context in her article "Desertification — A 

Significant Problem? Diverse Environmental Literacy in the North Area Kordofan in Sudan." Furthemore, 

the following article also deals with cultural landscapes of the same continent. The article "Breakthrough 

Thinking Memoryscapes. Symbolic Environmental Potency on Mount Kilimanjaro, Tanzania" is authored by 

Timothy Clack. The last article of this section, "Oral History and Individual Environmental Experiences," is 

written by Leena Rossi. 

 

In the third section the book goes deeper in analysing how the natives feel the pressures of modernization. 

Helena Ruotsala has titled her article in a provocative manner: "Ancestors’ Wisdom or Desktop Management 

Reindeer? The Role of Traditional Ecological Knowledge in Contemporary Reindeer Herding," while Jukka 

Nyyssönen has chosen another perspective to the native Europeans, "Identity Politics and the Building 

Alliance between the Sami Delegation and Conservationists in the Kessi Forest Dispute." 

 

The fourth section of the book focuses on the flood disasters and how to cope with them. The section has two 

articles. The first one "Reconstruction and Analysis of the Flood Catastrophe along the Neckar River (South-

West Germany) in October 1824" is contributed as much as by five researchers.  The authors are Jochen 

Seidel, Paul Dostal, Katrin Bürger, Florian Imbery & Mariano Barriendos. The second article is related to the 

same theme and it is titled "The Times of Flood — The Times of Favour. Disaster Management and the 

Social Response to Catastrophic Floods: The Example of Saxony (1784-1845)" by its author, Guido 

Poliwoda. 

 

The fifth and final section deals with the rivers and how the surrounding communities interact with rivers in 

two case studies. Erik Törnlund writes in his article "From Natural to Modified Rivers and Back? Timber 

Floating in Northern Sweden in 1850—1980‖ on exploitation and restoration of a Nordic major river. He 

analyses the use of historical knowledge in present ecological stream restoration. Victor Pál provides a 

narrative on another case study in his contribution ―To Act or Not to Act: Water Problems in the North-east 

Hungary after 1945" and analyses the interaction of politics, the economy and the management of natural 

resources. 

 

Somewhat surprisingly, the book ends here. A reader, at least I, misses the final analysis or at least a 

summary of all written above. However, according to myself personal experience it seems that British 

publishers do not regard such an epilogue necessary or not even understand the need for that. Another 

criticism on the book is directed to the technical quality of pictures, graphs and maps – they are not 

impressive in order to use modest words. This criticism is directed most likely to the publisher’s and printer's 

territory. Despite this minor criticism, the book is highly recommended not only for all environmental 

historians but also to other historians. The book offers fresh perspectives on history in general and, above all, 
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it provides evaluations of common methodological tools and their application in environmental history that 

have often and loudly been requested. 

 

Giving the final word to Myllyntaus: 

"For environmental historians, climate change is not entirely a threat - it is also a chance. If the predicted 

climate change takes place, the global environment could look drastically different in 2050. [...] Even the 

present state of nature will then become only a past memory. Considering this scenario, it seems quite 

obvious that the significance of environmental history will increase. [...] The new role of environmental 

historians will be to consult decision makers and the public at large, as experts in the past and future change. 

" 

 Petri Juuti 
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International Environmental History Group (IEHG) 

 

Finland is often called as the land of a thousand lakes; in fact there are some 180,000. Therefore, we are very 

proud of our natural heritage and we do live close to water and nature. The home town of IEHG is Tampere, 

which has a long history of pulp, paper and textile industries. Despite of her smoky past and dozens of 

downtown chimneys, today, our city is a dynamic centre of education, research and business, aiming to a 

sustainable future. 

 

The IEH Group was set up on a chilly winter afternoon in early 2001. Their aim to research and promote 

different subdisciplines of environmental history. Dr. Petri S. Juuti is the head of the IEHG. The home 

university of IEHG is University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities. 

 

At the moment, Petri Juuti, Agata Depka, Harri Mäki, Riikka Rajala, Vuokko Kurki, and Viktor Pál are the 

members of IEHG. Their aim to research and promote different subdisciplines of environmental history. 

 

Our latest publication is Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH). 

 

Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH) is a new peer referee journal, 

published in the Internet by IEHG. YFJEH brings together scientists and practitioners from a wide scope of  

disciplines to examine relationships between the environment and human actions over time from the history 

to the future(s). Our languages are Finnish and English. 

 

YFJEH provides a forum for peer-reviewed research in the field of environmental history. We welcome 

articles especially focusing to Finland but also other articles are welcomed in Finnish and in English. 

 

More our activities: 

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/projektit/iehg/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/projektit/iehg/index.html
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Capacity Building of Water and Environmental Services (CADWES)  

– Research team on Water Services 

 

The Capacity Building of Water and Environmental Services (CADWES) research team based at Tampere 

University of Technology (TUT) has been active for more than a decade.  

 

Vision: CADWES has defined its vision to become an internationally recognised research group. 

 

Mission: The mission of CADWES is to produce usable knowledge, based on trans-disciplinary research on 

the evolution and development of sustainable use of water services and water resources in the wider 

institutional context of organisations, management, legislation and policy including formal and informal 

institutions. 

 

Values: The team wishes to promote the following values: Global responsibility, Problem orientation, 

Innovativeness, Social effectiveness, Interaction, Multi- and trans-disciplinarity, Openness and 

encouragement, Importance of history and futures, Equity and equality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
______________________________________________________________________________ 
 

69 
 Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History 2/2012 

Research approaches: The CADWES team argues that the bias in favour of a positivistic approach and 

natural sciences in water research results in inadequate answers to wider water governance challenges and 

institutional and management issues. Water research should be expanded to include diverse multi-, pluri-, 

cross-, and inter- disciplinary approaches in cooperation projects, while individuals could be encouraged to 

seek trans-disciplinary competence. Indeed, there is increasing worldwide interest to find alternative ways 

for improving urban and rural water systems and services and their governance. In addition to technology, 

we need to study institutional, management and policy issues.  

 

The current research themes deal with regionalisation, operational improvements, pricing, asset management, 

rehabilitation, aging infrastructure, aging workforce and tacit knowledge management, small systems 

management, public-private collaboration, leadership and stewardship, more transparent decision-making 

and significance of water. The team covers e.g. engineering sciences, economics, history research and futures 

research and is also open to other disciplines. 

 

Contacts: 

Adjunct Professor Tapio S. Katko, CADWES team 

Tampere University of Technology 

tapio.katko@tut.fi; www.cadwes.org 

 

Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH) 

_____________________________ 

ISSN-L 1799-6953 

ISSN 1799-6953 

Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH) is a new peer referee journal, 

published in the Internet by IEHG. YFJEH brings together scientists and practitioners from a wide scope of 

disciplines to examine relationships between the environment and human actions over time from the history 

to the future(s). Our languages are Finnish and English. 

YFJEH provides a forum for peer-reviewed research in the field of environmental history. We welcome 
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Contacts: 
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