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Abstract in English 

From Provincial Institutes to the University 
The Academisation Process of the Research and Teaching of Agricultural and 
Forest Sciences at the University of Helsinki before 1945

This study focuses on the teaching and research conducted in the Faculty of 
Agriculture and Forestry at the University of Helsinki, as well as in its predecessor, 
the Section of Agriculture and Economics before 1945. The study falls into the 
field of university history. Its key research question is the academisation process, 
an example of which is the academisation process of the teaching and research 
of agricultural and forest sciences in Finland. From a perspective of university 
history, the study looks at academisation as the beginning of university-level 
teaching and research in these fields, or their relocation to a university or another 
institute of university standing. In addition to the above, the academisation 
process also includes the establishment of the position of the subjects and their 
acceptance as part of university activity. Academic closure, on the other hand, 
prevents the academisation of new subjects.

In Finland, the preliminary stage of the academisation of the research and 
teaching of the agriculture and forestry was the Age of Utility, when questions 
concerning the subjects became part of clerical and civil service training at 
the Royal Academy of Turku in the mid-18th century. In the mid-19th century, 
as a result of social and economic development, agricultural and forestry 
professionals needed more theoretical professional training. At that time, the 
Imperial Alexander University was focused on traditional professional training 
and theoretical education, so, because of this academic closure, practical training 
for agronomists and foresters was organised at first outside the University at 
the Mustiala Agricultural Institute and the Evo Forest Institute. In the late 19th 
century, discussion began on the reform of higher agricultural and forestry 
education. This led, from the 1890s, to the academisation of higher agricultural 
and forestry education and research at the Alexander University.

Academisation was followed by a transitional stage, during which the work 
of the Section of Agriculture and Economics, which had begun in 1902, became 
more established in about 1910. The position of the agricultural and forest sciences 
was, however, largely temporary, because of the planned Agricultural University. 
A sign of this establishment and of the rise in scientific status of the subjects was 
the commencement of operations of the Faculty of Agriculture and Forestry in 
1924. Furthermore, as a consequence of the development of the subjects and the 
collapse of the Agricultural University project, agricultural and forest sciences 
gradually began to be accepted at the University of Helsinki from the end of the 
1920s. This led to the allocation of sites for the faculty buildings and research 
farms, and to the building of ‘Metsätalo’ before the Second World War.

Key words: academisation, academisation process, academic closure, university 
history, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, agricultural 
sciences, forest sciences, agronomy training, forestry training
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Kiitokset

Olen saanut tehdä tätä tutkimusta vuodesta 2004 alkaen Helsingin Yliopiston 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkijana tiedekunnan historiapro-
jektissa. Sen historiatoimikuntaan ovat kuuluneet pitkäaikainen opettajani, 
historian professori Matti Klinge ja metsänhoitotieteen professori Matti Leikola, 
jotka ovat olleet työni keskeisimpiä ohjaajia. Heille kuuluu suuri kiitos sekä tutki-
mukseni valmistumisesta että siitä, että yritän saavuttaa korkeaa oppiarvoa tällä 
tutkimuksella. 

Kustokseni ja mentorini, Euroopan historian professori Laura Kolbe on ohjan-
nut tutkimuksiani jo toistakymmentä vuotta. Tämän tutkimuksen aikana olen 
ollut hänelle erityisen kiitollinen ymmärtäväisyydestä, joka on hyvän opettajan 
tärkein ominaisuus. 

Tutkimukseni esitarkastajina ovat esittäneet hyödyllisiä kommentteja käsikir-
joituksestani Tampereen yliopiston yleisen historian dosentti Marjaana Niemi 
ja Teknillisen Korkeakoulun nykyinen teollistumisen historian professori Panu 
Nykänen. Tiedekunnan edustajana on ollut Jyväskylän yliopiston etnologian pro-
fessori, Helsingin Yliopiston kansatieteen dosentti Hanna Snellman.  

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan historiatoimikunta on luottanut 
maisteriin. Alun perin yhden kirjan projektissa on nyt valmistumassa toinen 
kirja, ja kolmas on jo tekeillä, mikä on pitkälti historiatoimikunnan ansiota. 
Toimikunnan puheenjohtajana on ollut kansleri, maatalouspolitiikan professori 
Risto Ihamuotila, joka on huolehtinut sekä projektin käynnistämisestä ja to-
teuttamisesta että projektin rahoituksen järjestämisestä. Esimiehenäni on ollut 
vararehtoriksi siirtyvä dekaani, maatalouspolitiikan professori Jukka Kola, joka 
on ymmärtänyt nuorta tutkijaa ja käyttänyt paljon aikaansa projektimme rahoi-
tuksen hankkimiseen ja muihin käytännön kysymyksiin. Historiatoimikunnassa 
teksteistäni ovat esittäneet arvokkaita kommentteja sekä tukeneet työtäni ravitse-
mustieteen professori Antti Ahlström, joka on ollut myös inspehtorini Osakun-
nassa, kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen, kotieläintieteen professori 
Liisa Syrjälä-Qvist ja metsäpatologian professori Kim von Weissenberg. Lisäksi 
haluan kiittää tutkimusavustajanani olleita Tiina Räihää, Suvi Taljaa, Jyri Tas-
kista ja Sampo Varjosta.  

Tutkimuksen suurimpina rahoittajina ovat olleet Alma Mater, Helsingin Yli-
opisto – tästä kiitos nykyiselle kansleri Ilkka Niiniluodolle ja rehtori Thomas 
Wilhelmssonille – sekä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Ulkopuolisina 
rahoittajina ovat olleet Suomen Kulttuurirahasto ja Niemi-Säätio sekä Agronomi-
liitto, Alfred Kordelinin säätiö, August Johannes ja Aino Tiuran Maatalouden 
Tutkimussäätiö, HK-Ruokatalo Oy, Juho Vainion Säätiö, Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK, Marttaliitto, Metsämiesten Säätiö, Metsänhoitajaliitto, 
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Niilo Helanderin Säätiö, Suomen Metsätieteellinen Seura, Svenska Kulturfonden 
ja Tapiola-ryhmä. 

Jatko-opintojeni aikana olen osallistunut historian tutkijaseminaariin, jossa 
doktorandiohjaajani on ollut historian professori Henrik Meinander. Hänelle 
kuuluu kiitos tutkijanuralle ohjaamisesta ja kannustamisesta. Lisäksi Historian 
laitoksen tutkijaseminaarissa sain olla mukana aloittelevien tutkijoiden virik-
keellisessä yhteisössä.

Puolisoni, filosofian maisteri Kirsi Kontula on ollut avustajana, oikolukijana, 
kirjastonhoitajana ja erityisesti tukena – sydämellinen kiitos! 

Joulun alla vuonna 2009
Tero Halonen
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I 
Johdanto

1. Korkein maatalous- ja metsäopetus Aleksanterin-Yliopistoon 

Syksyllä 1895 ministerivaltiosihteeri, Aleksanterin-Yliopiston virkaatekevä 
kansleri Woldemar von Daehn lähetti Suomen keisarillisen senaatin kir-
kollistoimituskunnan päällikkö Yrjö Sakari Yrjö-Koskiselle kirjeen, jossa 

hän ehdotti yliopistollisen maatalousopetuksen aloittamista Aleksanterin-Yli-
opistossa: ”[P]elastus voi tapahtua ainoastaan yhdistämällä maanviljelyselinkeino 
tieteen kanssa, jota maassa ei ole olemassa ja joka voidaan saada ainoastaan pe-
rustamalla todellinen korkeakoulu, jossa maanviljelystä palvelevalla tieteellisellä 
tutkimuksella on pysyvä paikka ja jossa käytännölliset maanviljelijät voivat saada 
sekä tieteellisen pohjan että myös aatteellisuuden, joka ennen kaikkea tekee nämä 
maanviljelijät maanviljelyksemme kunnollisiksi edistäjiksi.”1 

Woldemar von Daehn ehdotti pelastusta tilanteeseen, johon Suomen kor-
kein maatalousopetus oli ajautunut Mustialan maanviljelys- ja meijeriopistolla 
1800-luvun lopulla. Kirjeessään hän toi esiin agronomikoulutuksen keskei-
simmän ongelman: miten ja missä voisi parhaiten yhdistää käytännönläheisen 
elinkeinon korkeimman opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen Suomessa? Sa-
maan aikaan keskusteltiin myös metsänhoitajien koulutuksen uudistamisesta. 
Agronomi- ja metsänhoitajakoulutus oli päätetty aloittaa Suomessa vuonna 1858 
maaseutuopistoissa eli Mustialan maanviljelysopistolla ja Evon metsäopistolla. 
Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen tärkeimpänä tehtävänä oli aluksi 
etenkin kouluttaa tilanhoitajia ja maa- ja metsätalouden tulevia virkamiehiä: 
Metsähallitus aloitti toimintansa vuonna 1859, seuraavana vuonna perustettiin 
senaatin toimituskunta maanviljelystä ja yleisiä töitä varten, ja Maanviljelyshal-
litus perustettiin vuonna 1892. 

Maaseutuopistojen korkein maatalous- ja metsäopetus eivät kuitenkaan olleet 
kaikkien mieleen, sillä heti näiden koulutustoiminnan alkamisesta lähtien kes-
kusteltiin agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen uudistamisesta. Evon metsä-
opisto päätettiin sulkea väliaikaisesti vuonna 1862, juuri kun metsänhoitajakou-
lutus oli vasta alkanut siellä. Opisto avattiin kuitenkin uudelleen vuonna 1874. 
Mustialan ja Evon opistojen uudistamisesta tehtiin useita ehdotuksia ja pohdit-
tiin agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen siirtoa Helsinkiin Polyteknilliseen 
opistoon tai maatalouskorkeakoulun2 perustamista 1800-luvun lopulla, mutta 
ehdotukset eivät edenneet. 

Ministerivaltiosihteeri Woldemar von Daehnin ehdotus eteni nopeasti, sillä 
asetus eli ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus erinäisistä toimenpiteistä 
tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi maanviljelykseen kuuluvis-
sa oppiaineissa” annettiin maaliskuussa 1896. Tämän asetuksen seurauksena 
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Aleksanterin-Yliopistoon siirtyi ensin korkein maatalousopetus: Yliopiston3 
ensimmäiset maataloustieteen professuurit perustettiin vuoden 1896 asetuksella, 
filosofisen tiedekunnan kolmas osasto eli maanviljelys-taloudellinen tiedekun-
taosasto4 aloitti toimintansa vuonna 1902, ja yliopistollinen agronomikoulutus 
alkoi tiedekuntaosastossa vuonna 1907. Tämän jälkeen oli vuorossa korkein met-
säopetus: vuonna 1907 perustettiin ensimmäiset metsätieteiden professuurit, ja 
vuonna 1908 alkoi yliopistollinen metsänhoitajakoulutus. Vuonna 1910 suoritet-
tiin ensimmäiset agronomia- ja metsänhoitotutkinnot. Maanviljelyskoetoiminta 
alkoi Tikkurilan Jokiniemen maanviljelys-taloudellisella koeasemalla maanvilje-
lys-taloudellisen tiedekuntaosaston professorien johdolla 1900-luvun ensimmäi-
sen vuosikymmenen lopulla. Lisäksi vuonna 1910 päätettiin perustaa Hyytiälän 
metsäharjoitteluasema metsäylioppilaiden käytännön harjoittelua varten. 

Maa- ja metsätalouden kysymykset olivat olleet osana yliopistotoimintaa jo 
aikaisemminkin Suomessa: niin sanottuna hyödyn aikakautena vuonna 1747 
Kuninkaalliseen Turun Akatemiaan – kuten vuonna 1828 Keisarilliseksi Alek-
santerin-Yliopistoksi nimensä muuttanutta Yliopistoa aikaisemmin kutsuttiin – 
perustettiin talousopin professuuri. Talousopin lisäksi myös kemian oppituolin 
opetusohjelmaan kuuluivat maa- ja metsätalouteen liittyvät kysymykset, joita 
useat maisterinväitöskirjat käsittelivät 1700-luvulla. Hyödyn aikakauteen liitty-
nyt kiinnostus maa- ja metsätalouteen ei kuitenkaan kestänyt kauan Yliopistossa. 

Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen siirto Yliopistoon ei ollut kitka-
ton. Samoin kuin hyödyn aikakausi vaikutti vain lyhyen aikaa Yliopistossa, myös 
1900-luvun alussa yliopistollista agronomi- ja metsänhoitajakoulutusta pidettiin 
väliaikaisena ratkaisuna. Korkein maatalous- ja metsäopetus eivät saaneet hyvää 
vastaanottoa Yliopistossa, ja uudet oppialat sijoitettiin aluksi tutkimukselle ja 
opetukselle huonosti sopiviin, väliaikaisiksi tarkoitettuihin vuokrahuoneistoihin 
kaupungin keskustaan. Noin vuosi sen jälkeen kun tiedekuntaosasto oli aloitta-
nut toimintansa, rehtori Edvard Hjelt käsitteli uutta tulokasta lukukaudenava-
jaispuheessaan vuonna 1903. Hänen puheensa korosti tieteellisyyttä painottavaa 
modernia tiedeyliopistoa, joka oli syrjäyttämässä perinteistä yliopistoajattelua. 
Rehtori Hjeltin mielestä ongelmana oli kuitenkin, että maanviljelys-taloudellisen 
osaston käytännönläheiset uudet oppialat vaikuttivat epätieteellisiltä verrattuna 
perinteisiin oppialoihin: ”Ja kuitenkin yliopistossa hieman epäillen odotettiin 
tämän uuden haaran istuttamista akatemian vanhaan runkoon. Oikeastaan ei 
niinkään paljon pelätty itse uutta oppialaa sellaisenaan ja sitä, että se ei olisi 
mahdollinen liittää muihin aloihin, joiden tavaksi tulleen traditsioonin mukaan 
katsotaan muodostavan täydellisen yliopiston, sitä mitä tarkoitetaan sanoilla 
»universitas litterarum», vaan että siinä ehkä ei voitaisi täyttää tieteellisiä vaati-
muksia, sitä enemmän kuin toimenpidettä tässä suhteessa ei ollut valmistettu.”5 

Vähän rehtori Edvard Hjeltin puheen jälkeen alkoi jälleen keskustelu maa-
talouskorkeakoulun perustamisesta ja agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen 
uudistamisesta.  
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2. Yliopistohistorian näkökulma 

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat maatalous- ja metsätieteiden ope-
tus- ja tutkimustoiminta Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tie-
dekunnassa ja sitä edeltäneessä maanviljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastossa 
vuoteen 1945. Tutkimus kuuluu yliopistohistorian alaan mutta on myös lähellä 
oppi- eli tieteenhistoriaa ja koulutushistoriaa. 

Yliopisto on opettajien ja opiskelijoiden, korkeimman opetuksen ja tieteelli-
sen tutkimuksen yhteisö, joka toimii sääntöjensä ja sille annettujen oikeuksien 
mukaisesti, eli yliopisto saa muun muassa itsenäisesti päättää hallintoonsa 
liittyvistä asioista sekä toteuttaa suunnittelemaansa opetusohjelmaa.6 Korkeim-
malla opetuksella tarkoitetaan koulutustoimintaa, joka on nykyisin yliopistoina 
pidettävissä oppilaitoksissa tieteellisen tutkimuksen ohessa sekä 1990-luvulta 
alkaen Suomessa perustetuissa ammattikorkeakouluissa ja jossa vaaditaan poh-
jakoulutuksena ylioppilastutkintoa tai vastaavaa koulutusta. 1700-luvun lopulla 
Euroopassa alettiin perustaa korkeakouluja tai muita yliopiston ulkopuolisia 
korkeimman opetuksen oppilaitoksia, jotka keskittyivät aluksi lähinnä ammat-
tikoulutukseen eivätkä tutkimukseen, ja ne eivät myöntäneet tohtorinarvoja 
ennen 1800–1900-lukujen vaihdetta. Suomessa perustettiin 1900-luvun alussa 
ensimmäiset oppilaitokset, joita kutsuttiin korkeakouluiksi ja jotka keskittyivät 
Yliopiston ulkopuolisten alojen kuten teknisen ja kaupallisen alan korkeimpaan 
opetukseen. Yliopistoina pidettiin oppilaitoksia, joissa oli vähintään neljä tiede-
kuntaa, kun taas korkeakouluissa tiedekuntia tai osastoja oli vähemmän. Lisäksi 
yliopistot keskittyivät tutkimukseen, kun taas Teknillistä Korkeakoulua lukuun 
ottamatta korkeakoulut keskittyivät aluksi vain korkeimpaan ammattikoulutuk-
seen. 

Nykyisin lainsäädännössä jaotellaan korkeimman tai ylimmän opetuksen 
koulutuslaitokset yliopistoihin ja korkeakouluihin. Yliopistoina, tiedeyliopistoina 
tai yliopistotasoisina oppilaitoksina pidetään Suomessa yliopistojen lisäksi aikai-
semmin korkeakouluiksi kutsuttuja oppilaitoksia, joissa voi suorittaa sekä alem-
pia ja ylempiä korkeakoulututkintoja (yleensä kandidaatin ja maisterin tutkinnot) 
että tieteellisiä tai taiteellisia jatkotutkintoja (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot). 
Vuoden 2010 alusta voimaan astuvan uuden yliopistolain mukaan ”Yliopistojen 
tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, 
antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita pal-
velemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee 
edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan 
kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.” Korkeakouluina puolestaan pidetään nykyisin ammattikorkea-
kouluja, jotka ovat keskittyneet ammatillisen ja käytännön osaamisen koulutta-
miseen sekä tekevät lähinnä soveltavaan tutkimusta tai tilaustutkimusta ja joissa 
voi suorittaa alempia ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkea-
koulututkintoja eli ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja, jotka rinnastetaan 
ylempiin korkeakoulututkintoihin.7

Tiede on ihmistä, luontoa tai yhteiskuntaa koskevien tietojen systemaattinen 
kokonaisuus eli tieteellisen tutkimuksen tuloksia sekä tällaisten tietojen tarkoi-
tuksellista ja järjestelmällistä tavoittelua eli tieteellistä tutkimusprosessia. Tieteet 
jaetaan yleensä teoreettisiin tieteisiin eli perustieteisiin (kuten matematiikka, 
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fysiikka, biologia), joiden tavoitteena on tieteellisen metodin avulla tuottaa uutta 
tietoa, sekä käytännöllisiin eli soveltaviin tieteisiin (kuten farmasia, maatalous-
tieteet ja metsätieteet), jotka tutkivat toimintaa tai todellisuutta lähinnä käy-
tännöllistä tavoitetta tai hyötyä varten. Tekniikan puolestaan katsotaan olevan 
kehittämistyötä, jolla valmistetaan tai suunnitellaan uusia tuotteita, välineitä, 
menetelmiä tai palveluja. Perustutkimuksella tarkoitetaan uuden, omaperäisen 
tieteellisen tiedon etsintää ilman pyrkimystä käytännön tavoitteisiin tai sovellu-
tuksiin. Soveltava tutkimus on tiettyyn käytännön tavoitteeseen tai sovellutuk-
seen tähtäävää ja perustiedon tuloksiin pohjautuvaa omaperäistä tiedon etsintää.8 

Tieteenala, oppiala tai oppiaine on tieteen itsenäinen erikoisala, joka eroaa 
muista tieteenaloista tutkimuskohteensa tai tutkimusmenetelmiensä vuoksi. Li-
säksi kullakin tieteenalalla on muista poikkeavia perinteitä, käsitteistöä, arvoja ja 
uskomuksia, ja niiden tutkijayhteisöllä on omat piirteensä ja viestintänsä.9 Para-
digma on tieteenalan suuntaus, joka on yhteinen samaan koulukuntaan kuulu-
ville tutkijoille. Paradigma on myös yhteinen sitoumus tiettyihin uskomuksiin 
tai tutkimuksen näkökulma tai tutkimussuuntaus, ja se normittaa tieteenalan 
tieteellistä toimintaa.10

Olennainen osa tieteellistä toimintaa on institutionaalisuus, sillä tiede on ins-
titutionalisoitunutta, järjestelmällistä ja kriittistä toimintaa. Yliopistohistorian 
tutkimuskohde on tutkijoiden ja opiskelijoiden muodostama tieteellinen instituu-
tio. Eurooppalaisen yliopistohistorian nykyaikaisen tutkimuksen keskeinen teos 
on A History of the University in Europe -teossarja. Yliopistohistorian moderni 
tutkimus alkoi 1960–1970-luvuilla. Aikaisemmin yliopistojen menneisyydestä 
oli kirjoitettu lähinnä ei-kriittisesti juhlajulkaisuissa ja hakuteoksen kaltaisissa 
historiikeissa tai oli tarkasteltu vain yliopistojen oppiaineiden ja tutkimuk-
sen kehitystä, jolloin erityisesti yliopistojen ja yhteiskunnan vuorovaikutus oli 
jäänyt vähälle huomiolle. Yliopistohistoriasta alkoi muodostua oma oppialan-
sa, kun vuonna 1960 perustettiin yliopistohistorian kansainvälinen komissio 
(International Comission for the History of Universities, ICHU) historiatieteiden 
kansainvälisen komitean alaisuuteen, ja vuonna 1981 alettiin julkaista History of 
Universities -sarjajulkaisua.11 

Vuonna 1980 perustettiin Euroopan rehtorien neuvosto (European Conference 
of Rectors). Sen tarkoitus oli lisätä eurooppalaisten yliopistojen yhteistyötä sekä 
tietoa yliopistojen toiminnasta ja myös yliopistojen historiasta. Koska eurooppa-
laisista yliopistoista ei ollut yhtenäistä laajaa tutkimusta ja koska aikaisemmat 
tutkimukset ja konferenssit olivat tarkastelleet yliopistojen historiaa vain tietystä 
näkökulmasta, vuonna 1982 Euroopan rehtorien neuvosto päätti aloittaa historia-
projektin. Sen tavoitteena on ollut tutkia erityisesti eurooppalaisten yliopistojen 
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja vaatimuksia sekä niiden keskeisimpiä haasteita 
eri aikakausina. Projektin päämääränä on ollut mahdollisimman korkeatasoinen, 
uusimman tutkimuksen huomioiva, johdonmukainen ja kattava tutkimus, joka 
ottaa huomioon sekä yliopistojen tieteellisen että institutionaalisen kehityksen. 
Historiaprojekti on ollut myös osa eurooppalaistumista, eurooppalaisen identi-
teetin rakentamista. Tähän mennessä historiaprojektin tuloksena A History of 
the University in Europe -sarjassa on julkaistu kolme osaa: vuonna 1992 julkaistu 
ensimmäinen osa käsittelee keskiaikaista yliopistoa, vuonna 1997 julkaistu toinen 
osa yliopistojen kehitystä 1500–1800-luvuilla ja vuonna 2004 julkaistu kolmas osa 
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aikakautta toisen maailmansodan päättymiseen asti. Myöhemmin julkaistaan 
vielä neljäs osa eurooppalaisista yliopistoista toisen maailmansodan jälkeen.12 

Suomessa yliopistohistorian tutkimus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä 
etenkin, kun toisen maailmansodan jälkeen perustetut yliopistot ovat viettäneet 
juhlavuosiaan. Tarkoituksena on ollut – erityisesti juhlavuosien yhteydessä – ra-
kentaa yliopistojen identiteettiä ja näin luoda pysyvyyden ja jatkuvuuden tunnetta 
muuttuvassa yliopistolaitoksessa. Monesti laitosten ja yksikköjen historiikkeja on 
kirjoittanut emeritusprofessori tai eläkkeelle siirtyvä professori, joka tuntee oman 
oppialansa keskeisiä kysymyksiä ja on ollut mukana laitosten tai yksikköjen kehi-
tyksessä. Tällaisissa historiikeissa on kahdenlaisia ongelmia: ensinnäkään niissä 
ei yleensä ole historiantutkijan kriittistä tutkimusotetta tai näkökulmaa, jolloin 
tutkimuskohde ei tule osaksi yhteiskunnan tai tiedeyhteisön kehitystä, vaikka 
oman oppialansa historiikin kirjoittaja osaa yleensä historiantutkijaa paremmin 
analysoida oman oppialansa sisäistä kehitystä. Toiseksi kirjoittaja on usein ollut 
mukana kirjoittamissaan keskeisissä tapahtumissa, jolloin historiikkeihin tulee 
helposti mukaan kirjoittajan subjektiivinen näkökulma tai subjektiivinen valin-
ta, eli kirjoittaja painottaa itselleen tärkeitä asioita tai jättää kertomatta tiettyjä 
itselleen epämieluisia asioita. 

Muiden kuin historiantutkijoiden kirjoittamien juhlakirjojen ja hallinto-
historiaa painottavien historiateosten rinnalle historiantutkijat ovat tuoneet 
yliopistojen historiateoksiin uusia näkökulmia kuten tieteenhistorian näkökul-
man. Samalla Suomen yliopistohistorian tutkimuskenttä on laajentunut viime 
vuosikymmeninä, kun yliopistojen yleistä kehitystä tarkastelevien historioiden 
ja historiikkien lisäksi on julkaistu laitosten ja muiden yksikköjen sekä ylioppi-
laskuntien, osakuntien ja muiden opiskelijajärjestöjen menneisyyttä käsitteleviä 
teoksia. 

Merkittävin ja laajin suomalainen yliopistohistoriallinen tutkimus on kolmi-
osainen Helsingin Yliopisto 1640–1990 -historiateos (1986–1990), joka on huomat-
tava ja laaja myös verrattuna muiden maiden yliopistojen historiateoksiin. Se on 
pääosin Matti Klingen kirjoittama ja on hänen tieteellinen päätyönsä neliosaisen 
Ylioppilaskunnan historia -teoksen (1967–1968) lisäksi. Helsingin Yliopiston his-
toriateoksen muina kirjoittajina ovat olleet Rainer Knapas, joka on vastannut 
rakennushistoriasta, Anto Leikola, joka on vastannut pääasiassa tieteenhistoriaan 
liittyvistä osista, sekä John Strömberg, joka on kirjoittanut ylioppilaista, opiske-
lusta ja valmistumisesta. Helsingin Yliopisto 1640–1990 -teos jakaantuu kolmeen 
osaan: ensimmäinen osa käsittelee Kuninkaallisen Turun Akatemian kautta vuo-
sina 1640–1808, toinen osa Keisarillista Aleksanterin-Yliopistoa vuosina 1808–1917 
ja kolmas osa Helsingin Yliopistoa vuosina 1917–1990. Osajako noudattelee valtiol-
lisen historian käännekohtia ja kertoo siitä, että teoksen keskeinen tavoite on ko-
rostaa jatkuvuutta Yliopiston Turun- ja Helsingin-kauden välillä sekä tuoda esiin 
Yliopiston ja yhteiskunnan vuorovaikutusta erityisesti aatehistorian avulla eli sel-
vittää, miten yhteiskunnalliset aatteet ovat vaikuttaneet Yliopistossa ja miten Yli-
opistossa vaikuttaneet aatteet ovat heijastuneet yhteiskunnassa. Muita keskeisiä 
teemoja teoksessa ovat muun muassa Yliopiston ja yliopistolaisten rooli valtiossa 
ja kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa, humanistisen tutkimuksen ja opetuk-
sen merkitys sekä Yliopisto yhteisönä eli esimerkiksi sukuverkostojen, juhlien ja 
ylioppilasjärjestöjen merkitys. Eri osat lähestyvät tutkimuskohdetta temaattisesti, 
jolloin teos ei ole kronologisesti etenevä käsikirjamainen yleisesitys laajasta tut-
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kimuskohteestaan kuten on esimerkiksi Yliopiston 300-vuotisjuhlavuotta varten 
Kreikan kirjallisuuden professori Ivar A. Heikelin kirjoittama Helsingin yliopisto 
1640–1940 (1940) ja Yliopiston Helsinkiin-muuton 100-vuotisjuhlien kunniaksi 
useiden kirjoittajien tekemä Helsingin Yliopiston alkuajoilta (1928), joka korostaa 
eroa Yliopiston Helsingin- ja Turun-kauden välillä. 

Viime vuosina on julkaistu monista Suomen yliopistoista useita yleisesitykseen 
tähtääviä laajoja historiateoksia kuten Panu Nykäsen kirjoittama kaksiosainen 
Teknillisen Korkeakoulun historia (Kortteli sataman laidalla. Suomen Teknillinen 
Korkeakoulu 1908–1941; 2007. Otaniemen yhdyskunta. Teknillinen Korkeakoulu 
1942–2008; 2007), jonka keskeinen tavoite on kuvata Teknillisen Korkeakoulun 
yhteisössä ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia eri aikoina sekä tek-
nillisen korkeakouluopetuksen kehitystä. Erityisesti pääkaupunkiseudun ulko-
puolisten yliopistojen historioiden keskeisenä kohteena on ollut valtakunnallisen 
yliopisto- ja tiedepolitiikan lisäksi aluepolitiikka. Mervi Kaarnisen kirjoittama 
Tampereen yliopiston historia (Murros ja mielikuva. Tampereen yliopisto 1960–
2000; 2000) yhdistää Tampereen yliopiston kehityksen monialaiseksi yliopistoksi 
sekä suomalaisen korkeakoulutusjärjestelmän kehityksen ja yhteiskunnalliset 
murrokset. Matti Salon väitöskirja Pohjoinen alma mater. Oulun yliopisto osana 
korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000 (2003) on 
kokonaisvaltainen esitys yliopiston ja sen koulutusalojen kehityksestä sekä Oulun 
yliopiston asemasta Suomen yliopistojen joukossa. Salon tutkimuksen keskeinen 
kohde on Oulun yliopiston vaikuttavuus, jota se tarkastelee etenkin koulutuksen 
näkökulmasta, eli miten yliopisto on vaikuttanut akateemisiin työmarkkinoihin 
kuten Oulun seudun teknologiayritysten kehitykseen. Matti Salon tutkimus 
syventää vuonna 1998 julkaistua, Matti Salon ja Matti Lackmanin kirjoittamaa 
Oulun yliopiston historia 1958–1993 -teosta. Karl-Erik Michelsenin Lappeenrannan 
teknillinen korkeakoulu 1969–1994 (1994) on yleisesitys maakuntakorkeakoulusta, 
sen synnystä, toimintastrategiasta, tavoitteista ja ongelmista osana Suomen lähi-
historiaa ja aluepolitiikka, joka on tutkimuksen keskeinen teema. 

Muutamissa tutkimuksissa yliopistojen menneisyyttä on lähestytty erityis-
kysymysten kautta. Heikki Wariksen tutkimus Yliopisto sosiaalisen kohoamisen 
väylänä. Tilastollinen tutkimus säätykierrosta Suomessa 1810–67 (1940) on opiske-
lijatutkimuksen klassikko etenkin siinä käytetyn sosiaalisen luokituksen vuoksi. 
Panu Nykänen on tarkastellut teoria–käytäntö-problematiikka teknillisen ope-
tuksen ja Teknillisen Korkeakoulun syntyvaiheita käsittelevässä tutkimuksessaan 
Käytännön ja teorian välissä. Teknillisen opetuksen alku Suomessa (1998). Lasse 
Kankaan väitöskirjatutkimus Jyväskylän yliopistokysymys 1847–1966. Tutkimus 
korkeakoulun perustamisesta ja kehityksestä yliopistoksi (2004) keskittyy erityis-
kysymykseen eli Jyväskylän yliopiston perustamiseen johtaneeseen vuosikym-
menien kehitykseen osana Suomen yliopisto- ja korkeakoulupolitiikkaa eikä näin 
ole pelkkä yleisesitys Jyväskylän kasvatustieteellisen korkeakoulun synnystä ja 
kehityksestä. 

Karl-Erik Michelsenin Vuosisadan tilinpäätös. Helsingin kauppakorkeakoulu 
1911–2001 (2001) ei lähesty tutkimuskohdettaan perinteiseen tapaan aate- tai hal-
lintohistoriallisesta näkökulmasta vaan ensisijaisesti tieteenhistorian näkökul-
masta. Karl-Erik Michelsen erottelee tutkimuksensa kaksi näkökulmaa: mikro-
näkökulmasta se keskittyy tieteentekijöihin eli opettajiin ja tutkijoihin sekä ope-
tukseen eli opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutukseen. Makronäkökulmasta 
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se puolestaan kiinnittää huomiota yliopistollisen opetus- ja tutkimustoiminnan 
asemaan yhteiskunnassa ja tiede-elämässä, eli tarkastelee tutkimuksen, opetuk-
sen, koulutuksen ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien keskinäisiä suhteita.13

Vaikka Suomen yliopistojen historiaa on tutkittu paljon, historiantutkijat eivät 
ole juurikaan tutkineet tiedekuntia ja niiden opetus- ja tutkimustoimintaa omi-
na tutkimuskohteinaan. Tiedekunnista on tehty lähinnä suppeita historiikkeja 
tai eri kirjoittajien artikkeleista toimitettuja juhlajulkaisuja, joissa tiedekunnan 
kehitystä ei ole niinkään tarkasteltu ongelmakeskeisesti tai osana yliopiston, yli-
opistojärjestelmän ja yhteiskunnan kehitystä. Perusteellisimpia suomalaisista 
tiedekunnista, yliopistollisista laitoksista tai osastoista viime vuosina kirjoitettuja 
historiateoksia ovat Kalervo Ilmasen ja Touko Voutilaisen Jumpasta tiedekun-
naksi. Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982 (1982), Anu 
Lahtisen ja Touko Issakaisen Fiat lege artis. Sata vuotta opetusta Helsingin yliopis-
ton farmasian laitoksessa (1997) sekä Jutta Julkusen kirjoittamat Teknillisen Kor-
keakoulun kahden osaston historiateokset Sadan vuoden mitat. Maanmittauksen 
ylin opetus Suomessa 1861–2008. Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosasto sata 
vuotta 1908–2008 (2008) ja Kyhäysopista rakennus- ja ympäristötekniikkaan. Tek-
nillisen korkeakoulun rakennusosasto 1861–2007 (2008). 

Yliopistohistorian tutkimus on lähellä oppi- eli tieteenhistorian tutkimusta, 
mutta yliopistohistoria tarkastelee ensisijaisesti tiedeyhteisöjä eikä pelkästään 
tieteen kehitystä tai tieteellisiä saavutuksia. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei siis 
ole tarkastella tutkimuskohdettaan niinkään oppi- tai tieteenhistorian näkökul-
masta eli tutkia esimerkiksi maatalous- ja metsätieteiden tutkimuksen sisältöä, 
muutoksia, saavutuksia tai tutkijoiden erilaisia näkemyksiä. Oppihistoria auttaa 
kuitenkin tarkastelemaan maatalous- ja metsätieteiden asemaa Yliopistossa ja 
muussa tiedeyhteisössä, sillä oppihistoria tutkii lisäksi muun muassa tieteiden 
eriytymistä, käsitystä oppialojen tieteellisyydestä, miten tieteen ulkoiset tekijät 
ovat vaikuttaneet tieteen kehitykseen, ja mitä on pidetty tieteellisenä eli tiede-
yhteisöön kuuluvana tutkimuksena. 

Tieteenhistorian keskeinen teoreetikko on amerikkalainen tieteenfilosofi 
Thomas S. Kuhn, joka julkaisi vuonna 1962 ensimmäisen version teoksesta The 
Structure of Scientific Revolutions (suomennettu teos: Tieteellisten vallankumous-
ten rakenne, 1994). Kuhn tutki erityisesti teoreettisten luonnontieteiden historiaa 
ja loi teorian, jossa keskeisiä ovat tieteelliset murrokset: luonnontieteellinen tutki-
mus on muodostunut normaalitieteen eli hyväksyttyjen teorioiden vaalimisen ja 
kehittämisen sekä tieteen vallankumousten vaiheista. Thomas S. Kuhnin mielestä 
tieteellinen työ tapahtuu aina jonkin viitekehyksen eli paradigman sisällä. Para-
digma-käsite tarkoittaa jotain tiedettä tai tutkimuksen aluetta selvästi hallitsevaa 
perusnäkemystä kuten arvoja, malliesimerkkiä, maailmankuvaa, lakia, yleistystä 
tai metodologista normia, jotka ohjaavat tieteellistä työskentelyä ja koulutusta 
normaalitieteen aikana ja joiden kautta tutkija näkee tutkimusalansa ja -koh-
teensa. Tieteen kriisi syntyy, kun paradigma ei enää pysty selittämään ilmiöitä 
eli syntyy anomalioita, jotka tutkijoiden mielestä kyseenalaistavat paradigman. 
Anomalioita voi selittää uusi paradigma tai uudet paradigmat, jolloin syntyy tie-
teellinen vallankumous. Kuhnin mukaan tiede siis etenee teorioiden kehittymi-
sen ja tieteellisen kumoutumisen eli keskenään yhteismitattomien paradigmojen 
vaihtumisen kautta.
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Monet oppihistorialliset tutkimukset ovat muiden kuin historiantutkijoiden 
kirjoittamia, sillä tieteenhistoria vaatii paljon tietämystä itse tutkittavasta oppi-
alasta. Näin oppihistorialliset tutkimukset ovat painottaneet tieteenhistorian in-
ternalistista näkökulmaa, joka kiinnittää huomiota ensisijaisesti tieteen sisäiseen 
kehitykseen. Vanhin suomalainen oppihistorian tutkimussarja on kymmenosai-
nen Åbo universitets lärdomshistoria (1890–1908), joka käsittelee Kuninkaallisen 
ja Keisarillisen Turun Akatemian oppihistoriaa vuosina 1640–1827. Pääasiassa 
1890-luvulla ilmestyneen teossarjan kirjoittajat ovat oman alansa tutkijoita. Teos-
sarjaa jatkaa Suomen Tiedeseuran vuodesta 1965 julkaisema oppihistoriallinen 
sarja The History of Learning and Science in Finland 1828–1918, jossa on julkaistu 
tähän mennessä 21 osaa. 

Moderni tieteenhistoria painottaa usein eksternalistista näkökulmaa eli tie-
teen ulkoisten tekijöiden vaikutukseen tieteen kehityksessä. Tieteellisen seurain 
valtuuskunnan aloitteesta ja Päiviö Tommilan johtamana ilmestyi vuosina 
2000–2002 neliosainen Suomen tieteen historia. Myös tämän teossarjan useat 
kirjoittajat ovat muita kuin historiantutkijoita. Suomen tieteen historia -teossarja 
pyrkii kiinnittämään huomiota tieteisiin osana yhteiskuntaa esimerkiksi alue-
politiikassa, kansallisessa kehityksessä ja kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa. 
Sarjan ensimmäinen osa tarkastelee Suomen tieteen historiaa keskiajalta 1880-lu-
vulla, toinen osa humanistisia tieteitä ja yhteiskuntatieteitä, kolmas osa luonnon-
tieteitä, lääketieteitä ja teknisiä tieteitä ja neljäs osa tieteen ja tutkimuksen yleistä 
historiaa 1880-luvulta lähtien. 

Yliopistohistoria on myös lähellä kasvatus- tai koulutushistoriaa, joka yleensä 
liitetään koulujen historiaan mutta kattaa peruskoulutuksen lisäksi myös ylim-
män koulutuksen ja akateemisen opiskelun historian. Kasvatushistorian tavoit-
teena on aikaisemmin ollut tarkastella ensisijaisesti instituutioiden historioita 
kuten kansa- ja oppikoululaitoksen sekä kouluhallinnon historiaa. Näin myös 
yliopistohistorialliset kokonaisesitykset kuuluvat tavallaan koulutushistoriaan. 
Myöhemmin 1980-luvulta alkaen suomalaiset kasvatus- ja koulutushistorian-
tutkijat toivat tutkimukseen ongelmakeskeisen lähestymistavan, jolloin tutki-
mukseen tuli mukaan uusia yhteiskunnallisia tai koulutuspoliittisia näkökulmia 
kuten tasa-arvo, sukupuoli, oppisisällöt, vallankäyttö, opettajien ja oppilaiden 
asema. Viime vuosina julkaistuja koulutus- ja yliopistohistoriallisia suomalaisia 
tutkimuksia ovat muun muassa Tapani Innasen Teologiksi nuoressa tasavallassa: 
Suomalaisten teologian ylioppilaiden rekrytoiminen, opiskeluaika ja valmistumi-
nen teologiprofession murroksessa 1918–1929 (2003) ja Tarja-Leena Luukkasen Sää-
ty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön: Jumaluusopin ylioppilaiden 
sukupolvikehitys ja poliittis-yhteiskunnallinen toiminta 1853–1918 (2005).14

3. Tutkimusongelmana akatemisoitumisprosessi 

Tämän tutkimuksen keskeinen tutkimusongelma on maatalous- ja metsätietei-
den opetus- ja tutkimustoiminnan akatemisoitumisprosessi eli tuleminen yli-
opistolliseksi ja vakinaiseksi osaksi yliopistotoimintaa Aleksanterin-Yliopiston 
ja Helsingin Yliopiston maanviljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastossa ja 
maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuoteen 1945 asti. Tarkastelemalla 
akatemisoitumisprosessia maatalous- ja metsätieteiden yliopistollinen opetus- ja 
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tutkimustoiminta tulevat myös osaksi laajempaa kokonaisuutta eli osaksi Suomen 
yliopistojärjestelmän, tiede-elämän ja yhteiskunnan kehitystä. 

Tutkimus näkee yliopistohistorian näkökulmasta akatemisoitumisen tieteen- 
tai oppialan korkeimman opetuksen ja tutkimuksen aloittamisena yliopisto-
tasoisessa oppilaitoksessa tai siirtymisenä yliopistoon eli tulemisena yliopistol-
lisiksi tai akateemisiksi. Tutkimus näkee akatemisoitumisprosessin puolestaan 
akatemisoitumisen lisäksi oppiaineiden aseman vakiintumisena ja tulemisena 
hyväksytyiksi osaksi yliopistotoimintaa. Akatemisoitumiseen (käytetty myös 
käsitettä akateemistuminen; ruotsiksi akademisering, englanniksi academisati-
on15 tai academicisation16, saksaksi Akademisierung17; rinnakkaisena terminä 
on käytetty joskus myös yliopistollistumista erityisesti opettajankoulutuksen 
kehityksessä, englanniksi universitisation18) kuuluvat uusien professuurien ja 
muiden opetus- ja tutkimusvirkojen, laitosten, kirjastojen ja opiskelijayhteisöjen 
perustaminen ja virkanimitykset, yliopistollisen tutkimus- ja opetustoiminnan 
sekä opintojen alkaminen ja opiskelijoiden sisäänpääsyvaatimuksista, opetus-
ohjelmista, tutkinnoista – erityisesti tohtorinarvoon oikeuttavista tutkinnoista 
– ja tutkintovaatimuksista päättäminen. Akatemisoitumiseen liittyy usein myös 
oppialan eriytyminen tai uuden tieteenalan synty. Akatemisoitumisprosessiin 
kuuluvat edellisten lisäksi oppiaineen tuleminen vakinaiseksi ja hyväksytyksi 
osaksi yliopistotoimintaa muun muassa tutkimustulosten, väitöskirjojen, tut-
kintojen suorittamisten, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, ulkoisen näkyvyy-
den ja vakiintuneiden toimitilojen kautta. Akatemisoitumisprosessin keskeinen 
elementti onkin uuden oppiaineen institutionaalinen ja fyysinen sijainti eli asema 
yliopisto- ja tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Muutamat tutkijat ovat yhdistäneet akatemisoitumisen myös nykyisiin am-
mattikorkeakouluihin. Tämä tutkimus kuitenkin näkee, että akatemisoituminen 
ja akateemisuus liittyvät yliopistoon, tutkimukseen, yliopistotasoiseen koulutuk-
seen ja tieteellisiin tutkintoihin. Korkeimman koulutuksen ja koulutuspolitiikan 
tutkija Svein Kyvikin mielestä myös ammattikorkeakoulujen perustaminen ja 
uusien oppialojen perustaminen ammattikorkeakouluihin on akatemisoitumis-
ta, ja hän näkee akatemisoitumisen myös seurauksena sille, että ammattikoulu-
tuksen halutaan olevan aikaisempaa teoreettisempaa, jotta valmistuneet voivat 
selviytyä lisää tietoa vaativilla työmarkkinoilla. Hänen mielestään aikaisemmin 
tutkijat ovat painottaneet professionaalisten intressiryhmien roolia akatemisoi-
tumisprosessissa, jota he ovat yleensä kutsuneet akateemiseksi ajautumiseksi 
(academic drift). Tätä termiä on käyttänyt myös Guy Neave, joka on huomioinut 
erityisesti instituutioiden, politiikan, opinto-ohjelmien ja yksilöiden vaikutuksen 
akateemiseen ajautumiseen. Kyvik puolestaan näkee akatemisoitumisprosessissa 
ensisijaisesti opiskelijoiden, henkilökunnan, opinto-ohjelmien, instituutioiden, 
yhteiskunnallisten ryhmien ja hallinnon tasot.19 

Akatemisoitumisen käsitettä ei ole aikaisemmin määritelty eksplisiittisesti yli-
opistohistoriallisissa tai tieteenhistoriallisissa tutkimuksissa. Thomas S. Kuhn ei 
käsittele suoranaisesti akatemisoitumista tai käytä akatemisoitumisen käsitettä 
tieteenhistorian teoriaa käsittelevissä kirjoituksissaan eikä kiinnitä huomiota en-
sisijaisesti yliopistojen kehitykseen. Mutta akatemisoitumisen voi nähdä Kuhnin 
tieteellisen vallankumouksen paralleelina ilmiönä: kun tieteellinen tutkimus ei 
pysty selittämään tiettyä ilmiötä ja tieteellisessä vallankumouksessa syntyy uusi 
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paradigma, akatemisoitumisessa puolestaan perustetaan uusi yliopistollinen op-
piala, kun on tarve tietyn alan yliopistotasoiselle tutkimukselle ja koulutukselle. 

Akatemisoitumisprosessissa on kyse oppialojen kehityksen lisäksi myös am-
mattialojen kehityksestä, kun jonkin oppialan tutkimuksen lisäksi akatemisoituu 
myös ammattialan koulutus eli koulutuksesta tulee yliopistotasoinen. Näin tie-
teen kehityksen lisäksi akatemisoitumisprosessi on lähellä eri alojen ammattien 
tulemista yhteiskunnallisesti arvotetuksi eli niiden professionalisoitumiskehitys-
tä, jossa on keskeistä tiedollinen erikoistuminen ja ammattikoulutus. Yliopisto-
tasoisen koulutuksen alkaminen on yksi osa professionalisoitumiskehitystä, sillä 
akateeminen koulutus lisää profession statusta, nostaa sen jäsenet akateemisesti 
koulutettujen joukkoon.20 

Aikaisempi tutkimus on liittänyt akatemisoitumisen lähes pelkästään 
professionalisaatiokehitykseen tai professionaalistumiseen (englanniksi pro-
fessionalisation) eikä niinkään yliopistojen tai niiden oppialojen kehitykseen. 
Akatemisoitumisen käsitettä on käyttänyt erityisesti ruotsalainen, käytännön 
ammattialojen koulutuksen ja professionaalistumisen historiaa käsittelevä tut-
kimus.21 Myös hoitoalan ammattien yliopistokoulutuksen kehitystä tarkasteleva 
suomalainen tutkimus on katsonut akatemisoitumisen olevan osa professionaa-
listumista.22 Aikaisempi tutkimus on kuitenkin käyttänyt implisiittisesti akate-
misoitumisen käsitettä eikä ole selvästi tuonut esille, mikä on akatemisoituminen 
tai akatemisoitumisprosessi, ja mitkä tekijät siihen kuuluvat.

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole tarkastella maa- ja metsätalouden am-
mattien professionalisaatiota, sillä tutkimuksen keskeisimmät tutkimuskohteet 
ovat maatalous- ja metsätieteiden tutkimus- ja opetustoiminta Helsingin Yli-
opistossa eivätkä professiot, eikä tutkimus tarkastele tutkimuskohdettaan pro-
fessionaalisen kehityksen näkökulmasta vaan ensisijaisesti yliopistohistorian 
näkökulmasta ja näkee akatemisoitumisprosessin ensisijaisesti osana yliopiston 
ja oppiaineiden kehitystä. Näin tutkimuksen ulkopuolelle jää muun muassa sen 
tutkiminen, miten yliopistollinen koulutus vaikutti agronomien ja metsänhoita-
jien ammattikunnan kehitykseen tai miten Yliopistosta valmistuneet agronomit 
ja metsänhoitajat ovat sijoittuneet työelämään. Tutkimus kuitenkin selvittää pro-
fessionaalisen kehityksen suhdetta akatemisoitumisprosessiin, eli miten agrono-
mien ja metsänhoitajien ammattiryhmät vaikuttivat akatemisoitumisprosessiin 
ja ammattialojensa yliopistollisen koulutuksen kehitykseen, ja mitä mielipiteitä 
niillä oli ammattialojensa korkeimman opetuksen kehittämisestä. 

Uusien, modernien professioiden synty Euroopassa 1800-luvulla merkitsi 
liberaalis-porvarillisen luokka- ja kansalaisyhteiskunnan esiinmurtautumista 
ja sääty-yhteiskunnan heikkenemistä, kun tasa-arvoisuutta korostava uusi kes-
kiluokka, koulutusta painottava meritokratia, kasvava byrokratia, voimistuva 
kapitalismi ja näihin liittyvä kilpailu alkoivat syrjäyttää syntyperää painottavaa 
aristokraattista yhteiskuntajärjestelmää. Samaan aikaan vanhan etuoikeutetun 
luokan asemaa ylläpitävät perinteiset niin sanotut statusprofessiot kuten juristit, 
teologit, lääkärit ja upseerit yrittivät estää koulutuksen ja tutkintojen merkitystä 
painottaneiden uusien ammattiprofessioiden tai uusiin virkoihin perustuvien 
valtio- tai virkaprofessioiden syntyä ja vahvistaa omia asemiaan, mikä näkyi vas-
takkainasetteluna sekä kilpailuna. Uudet ammatilliset professiot kuten insinöö-
rit, oppikoulunopettajat, agronomit ja metsänhoitajat saattoivat turvata asemansa 
professionalisoitumisen avulla, mutta ne saattoivat ensin joutua syrjäytettyyn 
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asemaan. Samalla vanhat perinteiset professiot joutuivat puolestaan sopeutu-
maan modernisaatioon kuten esimerkiksi lääkärit uudenlaisen lääkärikoulutuk-
sen avulla. Modernin profession tunnusmerkiksi tai pätevyys- ja oikeuttamispe-
rusteiksi nousivat etenkin asiantuntijuus, joka pohjautui erikoiskoulutukseen ja 
tieteelliseen tutkimukseen, sekä organisoituminen oman ammatillisen järjestön 
ympärille ja institutionaalinen eriytyminen yhteiskunnallisista rakenteista.

Uusien professioiden myötä ammatillista koulutusta korostava Bildung-ideo-
logia vahvistui Euroopassa 1800-luvulla, jolloin klassinen oppineisuus syrjäytyi. 
Meritokratiassa koulutuspätevyydestä tuli yhteiskunnallisen arvoluokituksen 
mitta. Tässä kehityksessä keskeinen oli formaali ammattikoulutus, johon kuu-
luivat uusien professioiden ammattiinvalmistavat opistot ja myöhemmin yliopis-
tollinen koulutus tai korkeakoulut. Tieteellinen asiantuntijuus eli tieteelliseen 
tutkimukseen pohjautuva koulutus ja koulutuslaitokset ovat olleet olennainen osa 
professionaalista järjestelmää ja antavat professioille tiedelegitimaatiota: uudet 
professiot ovat käyttäneet tieteellistä tietoa sekä yliopistollista koulutusta, tutki-
mustoimintaa ja oppituoleja oman asemansa nostamiseen sekä perinteisten am-
matillisten ja yhteiskunnallisten hierarkioiden rikkomiseen. Uusien oppialojen 
akatemisoituminen on edelleen vahvistanut tieteellisen tiedon ja yliopistollisen 
tutkimuksen auktoriteettia yhteiskunnassa sekä kannustanut uusien oppialojen 
akatemisoitumiseen. Koulutusjärjestelmien, tieteellisen tutkimustoiminnan ja 
ammatillisten ryhmien lisäksi neljäs keskeinen professionaaliseen kehitykseen 
vaikuttanut tekijä on ollut valtiolliset toimijat kuten hallinto, poliitikot, koulutus-
politiikka ja lainsäädäntö, jotka ovat ohjanneet professionalisoitumista.23  

Suomi seurasi kontinentaalia kehitystä 1800-luvulla, jolloin murros esimo-
derneista säätyprofessioista ammatillisiin professioihin alkoi myös Suomessa. 
Professioiden kehitystä suuriruhtinaskunnan aikana on tutkinut erityisesti Esa 
Konttinen. Tutkimuksessaan Perinteisestä moderniin. Professioiden yhteiskunnal-
linen synty Suomessa (1991) Konttinen tarkastelee sääty-yhteiskunnan perinteisten 
professioammattien ja myös yliopistollisen koulutuksen kehitystä. 

Akatemisoitumisprosessissa on kyse vallasta, sillä yliopistollinen koulutus an-
taa statusta ja hyötyä omalle ammattikunnalle. Uusien ammattialojen täytyykin 
kilpailla saadakseen yliopistotasoista koulutusta, sillä akateeminen koulutus ja 
tutkinnot toisaalta osoittavat hankitun pätevyyden mutta ovat toisaalta myös 
ryhmä- tai luokkaperusteisen sosiaalisen sulkemisen ja symbolisen erottautumi-
sen välineitä.24 Eri intressiryhmillä olikin erilaisia näkemyksiä uusien oppialojen 
akatemisoitumisesta, kun 1800-luvulla yliopistotutkinnoista tuli vähitellen eri-
tyisesti byrokratian ja meritokratian vahvistumisen seurauksena tärkeitä status-
symboleja. 

Yliopiston ulkopuolisen vaikuttamisen kuten yhteiskunnan, elinkeinojen ja 
professioiden säätelyn lisäksi akatemisoitumisprosesseissa on vaikuttanut yli-
opiston sisäinen eli eri oppialojen tieteentekijöiden säätely, jota voidaan kutsua 
akateemiseksi sulkemiseksi: 1800-luvulla tutkimustoiminta alkoi lisääntyä 
yliopistossa, mutta yliopistot vastustivat pitkään lähinnä käytännönläheisten 
ammattien koulutukseen tähtäävien oppialojen akatemisoimista ja sulkivat ne 
näin pois yliopistoista. Yliopistotutkintojen avulla säädeltiinkin akateemisen 
professionaalisen kerrostuman laajuutta ja koostumusta eli sitä, ketkä tai mitkä 
ammattiryhmät voivat kuulua ”akateemisiin”. Akateemisen sulkemisen säätelyyn 
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vaikuttivat yliopistojen sisäisten tekijöiden lisäksi yhteiskunnallinen politiikka ja 
professioiden erilaiset ryhmäintressit.25

Akateeminen sulkeminen liittyy tradition ja murroksen vastakkainasetteluun: 
yliopistoyhteisöjen suurimpia haasteita on aina ollut löytää tasapaino jatkuvuu-
den ja uudistumisen välillä. Akatemisoitumisprosessissa tapahtuu murros, kun 
uusi oppiala yrittää asettua yliopisto- ja tiedeyhteisöön, yliopiston fyysiseen ym-
päristöön ja hallintoon. Samalla uuden oppialan toimijat joutuvat kilpailemaan 
resursseista yliopiston vanhojen toimijoiden kanssa, ja yliopistoyhteisö joutuu 
pohtimaan, mitkä tai ketkä kuuluvat yliopistoyhteisöön, sen traditioihin ja sään-
töihin. Koska akateemisuus ja akateeminen koulutus merkitsevät statuksen nou-
sua, akatemisoitumisprosessissa uudet, akateemisiksi pyrkivät oppialat joutuvat 
vastatusten perinteisten oppialojen edustajien kanssa, jotka saattavat vierastaa 
uusia oppialoja ja sen vuoksi haluavat estää niiden statuksen nostamista akatee-
miseksi.26 Uuden oppialan tulemisessa yliopistotasoiseksi modernisaatio kohtaa 
tradition: akatemisoituminen merkitsee usein myös uudistumista, ja se on osa 
yhteiskunnan modernisaatiokehitystä, joka vaatii uusia yliopistollisia oppialoja. 
Yhteiskunnan ja yliopiston vuorovaikutus onkin keskeinen osa akatemisoitumis-
prosessia, kuten se on ollut keskeinen osa yliopistojen kehitystä vuosisatojen ajan.

Myös sukupuoli on ollut keskeinen elementti akatemisoitumisprosessissa: pro-
fessioiden murroksen myötä naiset alkoivat tulla 1800-luvun loppupuoliskolla uu-
siin ammatteihin, mutta naisten ammatteina pidettyjen ammattien oli vaikeampi 
saada legitimaatiota kuin miesvaltaisten ammattien. Lisäksi naiset suljettiin 
pitkään perinteisten ammattikuntien kuten lääkäreiden ja pappien ulkopuolelle. 
Näin yliopistoon akatemisoituivat ensin miesvaltaisten ammattien koulutustoi-
minnat, ja naisvaltaisten alojen kuten luokanopettajien ja kotitalousopettajien 
koulutus ovat akatemisoituneet vasta myöhemmin 1900-luvulla sen jälkeen, kun 
naiset saivat oikeuden yliopisto-opintoihin 1800-luvun lopulta alkaen.27  

Tämän tutkimuksen perusajatus on, että maatalous- ja metsätieteiden opetus- 
ja tutkimustoiminnan tulo Aleksanterin-Yliopistoon, maanviljelys-taloudellisen 
tiedekuntaosaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan perustaminen ja 
kehitys sekä näiden oppialojen statuksen vakiintuminen muodostavat maata-
lous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoiminnan akatemisoitumisprosessin. 
Tutkimus tarkastelee tätä akatemisoitumisprosessia tutkimalla erityisesti kes-
kustelua korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen uudistamisesta 1800-luvun 
loppupuolella, maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston perustamista, maa-
talous- ja metsätieteiden ensimmäisten oppituolien ja laitosten perustamista sekä 
viranhakuprosesseja, keskustelua näiden oppialojen siirtämisestä pois Yliopis-
tosta maatalouskorkeakouluun, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan perus-
tamista sekä uusien oppialojen toimintaa ja aseman vakiintumista Yliopistossa 
toisen maailmansodan päättymiseen asti. Tutkimus myös vertailee maatalous- ja 
metsätieteiden akatemisoitumisprosessia muiden käytännönläheisten oppialo-
jen – erityisesti teknillisten ja kaupallisten alojen – akatemisoitumisprosessiin 
Suomessa. Akatemisoitumisprosessin tarkastelun avulla tutkimus luo kuvan 
maatalous- ja metsätieteiden asemasta Suomen yliopistojärjestelmän kehityksessä 
1800-luvun lopulta toisen maailmansodan päättymiseen asti.  

Akatemisoitumisessa jokin – oppilaitos, oppiaine, ammattiryhmä sekä sen 
koulutus ja edustajat – tulee akateemiseksi. Akateemista tai akateemisuutta pi-
detään ensisijaisesti yliopistollisen, yliopistomaailmaan kuuluvan synonyyminä. 
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Käsitys siitä, mitä kuuluu yliopistoon eli mikä on akateeminen, on vaihdellut eri 
aikoina. Eräänlaisena akateemisuuden ideaalina tai ideaaliyliopistona on pidetty 
Pierre Abelardin Pariisin keskiaikaista yliopistoa, joka oli monien myöhemmin 
perustettujen yliopistojen esikuva.28 Se poikkesi kuitenkin akateemisuuden mo-
dernista ideaalista, sillä keskiaikainen yliopisto oli lähinnä pelkästään opetuk-
seen keskittynyt instituutio. 

Akateemisuus viittaa sanaan akatemia (englanniksi academy, ruotsiksi aka-
demi, ranskaksi académie, saksaksi Akademie), joka tulee alun perin 380-luvulla 
ennen ajanlaskuamme Ateenan ulkopuolelle Akademeiaan Platonin perustamas-
ta filosofikoulusta. Akademeian koulun tavoitteena oli keskustella filosofiasta ja 
opettaa dialektiikkaa.29 Myös nykyisin yliopistotasoisen oppilaitoksen nimi voi 
olla akatemia kuten esimerkiksi Åbo Akademi tai Sibelius-Akatemia. Yliopis-
tojen lisäksi akatemia-sana viittaa tiedeakatemioihin, oppineiden yhteisöihin, 
joita on perustettu 1600-luvulta alkaen. Tieteellinen tutkimustyö keskittyi juuri 
pääasiassa tiedeakatemioihin ennen yliopistojen muuttumista tiedeyliopistoiksi 
1800-luvulta alkaen.30 

Yliopistojen akateemisuus rakentuu tieteellisestä tutkimustoiminnasta, si-
vistystehtävästä eli koulutustoiminnasta, yliopistoyhteisöstä, johon kuuluvat 
ihmiset eli opettajat, tutkijat ja opiskelijat, säännöt, hierarkiat, fyysinen tila eli 
rakennukset ja ympäristö sekä yliopistohallinto, sekä traditioista, joihin kuulu-
vat tunnukset, käytännöt, rituaalit ja seremoniat. Yliopistoyhteisön akateeminen 
kulttuuri – tiedeyhteisöjen tietokulttuurin (knowledge culture) tavoin – on erään-
lainen yliopistojen symbolinen järjestys, joka yhdistää yhteisön jäseniä, säätelee 
yliopistojen toimintaa ja luo akateemista karismaa, joka legitimoi yliopistojen 
olemassaolon.31 

Yliopistoyhteisöä ja sen akateemisuutta on tutkinut muun muassa sosiologi 
Pierre Bourdieu teoksessaan Homo academicus (1984), jossa hän tarkastelee eri-
tyisesti vuoden 1968 Pariisin opiskelijamellakoihin johtaneita syitä. Bourdieu 
näkee yliopiston sosiaalisena kenttänä, jossa kohtaavat useat sosiaalisesti ja 
tieteellisesti vastakkaiset voimat. Yliopistoyhteisöä leimaa konservatiivisuus eli 
halu kontrolloida muutoksia, estää kriisejä ja näin ylläpitää tasapainoa, mikä 
näkyy myös jännitteenä institutionalisoitujen ja uusien oppien välillä. Yliopis-
tojen yhteisölliseen kontrolliin kuuluu kasvattaa uudet jäsenet osaksi akatemiaa, 
akateemisuutta ja akateemista kulttuuria. Yhteisöä suojaavat habitus eli tavat, 
uskomukset ja käytänteet, jotka erottavat akateemisen maailman muista ja tule-
vat esille erityisesti suurten muutosten edellä. Muutokset tai murrokset johtuvat 
usein yhteiskunnallisista tai taloudellisista paineista, ja ne johtavat kriisiin, jossa 
yliopisto yrittää puolustautua. Toisessa keskeisessä tutkimuksessaan Noblesse 
d'Etat (1989) Bourdieu käsittelee korkeimman opetuksen merkitystä valtiollisen 
eliitin ja sen sosiaalisen ja kulttuurisen habituksen synnyssä. Siinä hän tutkii, 
miten grande école -korkeakoulut ovat olleet eliittikouluja ja kasvattaneet tulevia 
virkamiehiä eli eräänlaista valtiollista aatelistoa.
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4. Akatemisoitumisprosessi ja yliopistot keskiajalta 1800-luvulle

Samalla tavalla kuin käsitys akateemisuudesta on vaihdellut eri aikoina, myös 
akatemisoituminen ja käsitykset yliopistosta, korkeimmasta opetuksesta ja siitä, 
mitkä oppiaineet kuuluvat yliopistoon tai yliopiston ulkopuolisiin oppilaitoksiin 
ja korkeakouluihin, ovat olleet erilaisia eri aikoina, kun yliopiston tavoitteet ja 
asemoinnit ovat muuttuneet ja vaihdelleet sivistyksen, koulutuksen, tieteen vaa-
limisen ja tieteellisen tutkimuksen välillä. Eurooppalaisen yliopiston murroksiin 
on vaikuttanut yliopistopolitiikka eli yhteiskunnalliset, teologiset, taloudelliset 
ja kulttuuriset intressit, virtaukset ja ilmiöt – vaikka yliopistojen tavoitteena on 
aina ollut riippumattomuus, toisaalta ne ovat olleet riippuvaisia ulkopuolisesta 
kehityksestä ja voimista. 

Eurooppalainen yliopistojärjestelmä syntyi keskiajalla ja on säilynyt meidän 
päiviimme monista muutoksista huolimatta. Ensimmäiset tutkintoja myöntävät 
yliopistot aloittivat tieteelliseen ajatteluun perustuvan opetustoimintansa noin 
1100-luvulta alkaen nykyisen Italian ja Ranskan alueella kaupan ja kaupunkien 
kasvun sekä antiikin tieteen ja filosofian uudelleenlöytämisen seurauksena. En-
simmäiset yliopistot akatemisoivat pappien, lääkärien ja juristien koulutuksen, 
ja erityisesti juuri pappiskoulutuksen uudistaminen johti yliopistojen perusta-
miseen: aikaisemmin katolisen kirkon pappeja oli koulutettu lähinnä vain luos-
tareissa, jotka pystyivät harvoin valmentamaan myös tieteelliseen työskentelyyn. 
Vanhimpina eurooppalaisina yliopistoina on pidetty Bolognan yliopistoa ja Pa-
riisin yliopistoa, joiden perustamisvuodesta ei ole varmuutta: Bolognan yliopisto 
perustettiin mahdollisesti vuonna 1088 ja Pariisin yliopisto joskus 1100-luvulla. 
Niistä käytettiin aluksi studium generale -nimitystä Pyhän Saksalais-rooma-
laisen valtakunnan yliopistojen tavoin. Yliopistojen universitas (tai universitas 
magistrorum et scholarium) -nimitys vakiintui myöhemmin keskiajan ja uuden  
ajan taitteessa, ja sillä tarkoitettiin opettajien yhteenliittymää ammattikuntien 
yhteenliittymien tavoin. 

Pappiskoulutukseen keskittynyttä keskiaikaista yliopistoinstituutiota leimasi 
oppineisuuden universaalisuus, jonka perusta oli universaali kirkko, sillä yliopis-
tot olivat käytännössä katolisen kirkon instituutio ja nojautuivat kirkon skolas-
tiseen oppijärjestelmään. Studium generale -oppilaitosten yhteinen opetuskieli 
oli latina, sen organisaatio tiedekuntineen ja maisteriopettajineen oli käytössä 
kaikkialla Euroopassa, ja kaikissa yliopistoissa oli samat yleisesti hyväksytyt 
käsitykset tieteestä ja tieteellisistä metodeista. Näin yliopistot loivat yhtenäistä 
eurooppalaista maailmankuvaa. Yliopistot olivat autonomisia suhteessa valtioon, 
kirkkoon ja ruhtinaisiin, eli ne muodostivat oman maailmansa, jossa oli vapaus 
ja omat lait.32 

Jo ennen keskiajalla perustettuja tutkintoja myöntäviä kirkollisia yliopistoja 
Euroopassa oli ollut maallisia korkeimman opetuksen ja tutkimuksen oppilaitok-
sia kuten keisari Theodosius II:n vuonna 425 Konstantinopoliin perustama yli-
opisto, joka jatkoi antiikin ajan akatemioiden perintöä.33 Myöhemmin islamilai-
seen maailmaan perustettiin 800-luvulta alkaen tutkintoja myöntäviä yliopistoja, 
joista vanhimpina on pidetty vuonna 859 Marokkoon perustettua Al-Karaouinen 
yliopistoa. Islamilaiset yliopistot, etenkin nykyisen Espanjan alueelle ja Sisiliaan 
sekä Lähi-itään perustetut yliopistot vaikuttivat keskiajalla Eurooppaan perustet-
tuihin yliopistoihin. Myös eurooppalaisten yliopistojen nykyinen tiedekuntajär-
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jestelmä tulee islamilaisista yliopistoista: ensimmäinen tiedekuntiin jakautunut 
yliopisto oli Kairon Al-Azharin yliopisto, jossa oli teologinen, oikeustieteellinen, 
kielitieteellinen, tähtitieteellinen ja filosofinen tiedekunta.34 

Keskiajalla Euroopan yliopistojen esikuva oli Pariisin yliopisto, joka jakaantui 
1200-luvun loppuun mennessä keskenään hierarkkiseen neljään tiedekuntaan 
(latinaksi facultas): ensimmäisenä oli teologinen tiedekunta, jonka jälkeen arvo-
järjestyksessä olivat oikeustieteellinen, lääketieteellinen ja filosofinen tiedekunta. 
Tiedekuntien arvojärjestys kuvasti yliopiston ja siihen akatemisoituneiden op-
piaineiden merkitystä yhteiskunnalle, sillä tärkeimpiä olivat teologisesta tiede-
kunnasta valmistuneet papit ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet 
juristit ja tulevat virkamiehet. Ylemmissä tiedekunnissa saattoi suorittaa tohtorin 
oppiarvoon oikeuttavan tutkinnon, kun taas filosofisen tiedekunnan myöntämä 
korkein oppiarvo oli maisterinarvo. Tiedekuntia johtivat dekaanit. Koska yliopis-
to-opetuksen taso ylemmissä tiedekunnissa eli teologisessa, oikeustieteellisessä 
ja lääketieteellisessä tiedekunnassa ylitti huomattavasti yliopistoon valmentavan 
kouluopetuksen tason, opiskelijoiden piti ensin opiskella filosofisessa eli artisti-
sessa (artes) tiedekunnassa, joka oli perusopetuksen tiedekunta. Siksi se oli myös 
kaikkein tärkein – vaikkei hierarkiassa ylin – tiedekunta teologisen tiedekunnan 
kanssa. Filosofisen tiedekunnan oppiaineina olivat antiikin filosofian perustuvat 
seitsemän vapaata taitoa tai taidetta (latinaksi artes liberales): aritmetiikka, geo-
metria, tähtitiede, musiikin teoria, grammatiikka, logiikka ja retoriikka. Ensin 
opiskelija saattoi opiskella yhdessä studium generalessa maisteriksi ja jatkaa sitten 
opintojaan toisen yliopiston arvostetussa teologisessa tiedekunnassa esimerkik-
si Pariisin yliopistossa. Neljän tiedekunnan klassinen tiedekuntajärjestelmä oli 
käytössä keskiajalla erityisesti Pyhän Saksalais-roomalaisen valtakunnan alueen 
saksalaistyyppisissä yliopistoissa, joissa itsenäiset tiedekunnat huolehtivat ope-
tuksesta statuuttien eli säännösten mukaisesti ja joissa oli oma keskushallintonsa. 
Englannissa vuonna 1167 perustettu Oxfordin yliopisto ja vuonna 1209 perustettu 
Cambridgen yliopisto puolestaan järjestäytyivät collegeihin (collegium), jotka vas-
tasivat sekä opetuksesta että opiskelijoiden asuntoloista.35

Myös nykyisen Suomen alueelta eli Turun hiippakunnasta kävi nuorukaisia 
opiskelemassa Euroopan yliopistoissa 1300-luvulta lähtien, erityisesti 1400- ja 
1500-luvulla. Tunnetuimpia heistä oli myöhemmin Turun piispana ollut Olavi 
Maununpoika, joka opiskeli Pariisissa 1420–1430-luvuilla ja hoiti lyhyen aikaa 
myös Pariisin yliopiston rehtorin virkaa. Opinkäynti oli jatkuvaa keskiajalta al-
kaen ja liitti nykyisen Suomen alueen tiivisti osaksi sekä katolisen kirkon oppeja 
että eurooppalaista yliopisto- ja tiedejärjestelmää.36

Keskiaikainen yliopistojärjestelmä alkoi murtua 1400-luvun lopulta alkaen. 
Tiede-elämässä tapahtui muutos, kun 1400-luvun puolivälissä Johannes Guten-
berg kehitti kirjanpainotaidon, joka mahdollisti tiedon aikaisempaa tehokkaam-
man levittämisen. Kaupan kasvu ja vaurastuminen synnyttivät renessanssikult-
tuurin, ja renessanssihumanistit horjuttivat keskiaikaisen ajattelun uskottavuut-
ta. Reformaatioliike puolestaan halusi suunnata teologien huomiota pois antiikin 
tieteistä ja keskittyä Raamatun oppeihin. Keskiajan yliopistojen universalismi 
loppui, kun Euroopan yliopistojärjestelmä jakautui katolisiin ja protestanttisiin 
yliopistoihin. Monet yliopistot myös maallistuivat, kun niistä tuli ruhtinaiden 
ja ruhtinaskuntien vallan symboleita erityisesti Saksassa. Murros ei kuitenkaan 
vielä johtanut uusien oppialojen akatemisoitumiseen, vaan maallistuva yliopisto-
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kasvatus alkoi palvella yhä enemmän valtion eikä enää pelkästään kirkon etuja, 
kun kasvava hallinto tarvitsi lisää koulutettuja virkamiehiä palvelukseensa.37 

Luonnontieteellinen vallankumous 1600-luvulla merkitsi empiirisen eli kokeel-
lisen tai kokemusperäisen tutkimuksen tuloa hyväksytyksi osaksi tiede-elämää. 
Keskeinen vaikuttaja tieteellisessä murroksessa oli Francis Bacon, jonka mielestä 
tieto oli valtaa, eli ihminen hallitsi luontoa tiedon ja tieteen avulla, ei uskonnon 
tai uskomusten avulla. Toinen keskeinen vaikuttaja 1600-luvun murroksessa oli 
René Descartes, joka painotti rationaalisen, järkiperäisen tiedon merkitystä. Val-
lankumous merkitsi erityisesti tiede-elämän irtautumista kirkon auktoriteeteista. 
Lähinnä tieteiden vaalimiseen keskittyneiden yliopistojen rinnalle perustettiin jo 
1500-luvulta alkaen tiedeakatemioita, jotka keskittyivät tieteelliseen tutkimuk-
seen. Tunnetuimpia 1600-luvulla perustettuja tiedeakatemioita ovat Englannin 
Royal Society vuodelta 1660 ja Ranskan Académie des Sciences vuodelta 1666.38

Ruotsin yliopistolaitos alkoi kehittyä 1500-luvulta alkaen, kun keskusvalta voi-
mistui ja koulutuspolitiikasta tuli uskontopolitiikan tavoin keskeinen osa hallit-
sijan valtaa. Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa (kuningas vuosina 1523–1560) oli re-
formaation kannattaja ja halusi yhdenmukaistaa valtiota muttei ollut innostunut 
kirkollisista yliopistoista, sillä hän halusi vähentää kirkon valtaa. Vuonna 1477 pe-
rustetun Upsalan yliopiston, Pohjoismaiden vanhimman yliopiston toiminta oli 
ollut lamaantuneena 1510-luvulta alkaen. Kustaa Vaasa halusi heikentää katolisen 
kirkon valtaa ja vahvistaa hallintoa, mikä johti myös kirkollisen Upsalan yliopis-
ton alamäkeen ja katolisten katedraalikoulujen lakkauttamiseen. Pappiskoulutus 
alkoi muuttua, kun papeista tehtiin paikallisvirkamiehiä, joilla oli hengellisten 
tehtävien lisäksi opetustehtäviä ja moraalisia tehtäviä eli velvoite saarnata siveet-
tömyyttä ja tietämättömyyttä vastaan. Myöhemmin Kaarle-herttuan (kuningas 
Kaarle IX vuosina 1604–1611) valtionhoitajakaudella Upsalan yliopisto avattiin 
uudelleen vuonna 1595.39

Kirkollisesta aikaisempaa enemmän valtakunnalliseksi muuttunut Ruotsin 
yliopistolaitos uudistui ja laajeni 1620-luvulta alkaen, mikä oli osa valtakunnan 
sopeutumista uuteen suurvalta-asemaan: tavoite oli saattaa Ruotsin koulu- ja yli-
opistojärjestelmä muiden eurooppalaisten valtioiden tasolle, lujittaa suurvallan 
hallinnollista ja uskonnollista yhtenäisyyttä myös valtakunnan uusilla alueilla, 
lisätä kotimaista koulutusta ja uskollisten virkamiesten ja pappien lukumäärää 
sekä osoittaa Ruotsin olevan myös tieteen ja kulttuurin suurvalta. Yliopistolai-
toksen tehtäväksi tuli humanismin hengessä – ei siis enää ensisijaisesti teologian 
hengessä – edistää uutta valtiollista asemaa ja alamaisten moraalista kasvatusta. 
Luterilaisen opin keskus Saksa oli sodan raaistama, joten koulutusta oli saatava 
kotimaassa, jossa valtiovalta saattoi kontrolloida opin oikeellisuutta ja estää val-
tion kannalta vaarallisten oppien tulo maahan. Myös tämä johti uusien yliopisto-
jen perustamiseen ja vanhojen yliopistojen uudistamiseen sekä muutti opinkäyn-
nin traditioita, kun perinteinen opinkäynti ulkomaille väheni huomattavasti. 

Koko valtakunnan kattavan koulutusreformin aloitti vuoden 1620 valtiopäi-
vät, jossa päätettiin, että Ruotsin jokaiseen hiippakuntakaupunkiin tuli perustaa 
kymnaasi eli lukio entisten katedraalikoulujen tilalle vastaamaan lähinnä pap-
piskoulutuksesta. Kymnaaseista valmistuneiden lukumäärän kasvettua tarvittiin 
myös yliopistoja. Upsalan yliopiston suuruuden aika alkoi 1620-luvulla. Turun 
katedraalikoulu muuttui kymnaasiksi vuonna 1630, jolloin myös Tartto sai kym-
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naasinsa. Seuraavana vuonna perustettiin Tallinnan ja Riian lukiot. Vuonna 1632 
Upsalan yliopiston kansleri Johan Skytte korotti Tarton kymnaasin yliopistoksi. 
Sen tarkoitus oli integroida valloitettu Liivinmaa valtakuntaan yliopistokasva-
tuksen avulla sekä kouluttaa päteviä virkamiehiä erityisesti Tarton hovioikeutta 
varten. Tarton yliopisto oli toiminnassa kuitenkin vain vuoteen 1656. Tanskalta 
valloitettuun Skooneen perustettiin Lundin yliopisto vuonna 1666.40

Myös Suomen alueen yliopistotoiminta sai alkunsa 1600-luvun koulutusuu-
distuksessa. Kuninkaallisen Turun Akatemian perustamisen ensisijainen syy 
oli tarve akatemisoida tulevien virkamisten koulutus ja antaa heille kotimaista 
akateemista koulutusta ja näin sitoa Suomen alue tiiviimmin osaksi valtakun-
taa oikean opin ja tehokkaan hallinnon avulla. Turussa oli ollut vuodesta 1276 
tuomiokapituli ja vuodesta 1623 hovioikeus, jotka tarvitsivat päteviä ja koti-
maassa koulutettuja pappeja ja virkamiehiä. Turun Akatemian autonomiaa 
viestineet näyttävät vihkiäisjuhlallisuudet pidettiin 15. heinäkuuta 1640.41 Tätä 
ennen allekirjoitettiin 26. maaliskuuta 1640 Kuninkaallisen Turun Akatemian 
perustamisasiakirja, jonka mukaan Akatemia perustettiin ”vapaiden kirjallisten 
taitojen edelleen viljelemiseksi ja harjoittamiseksi” (”til fridje bokelige konstens 
ytterligare cultur och öfning”).42

Uuden yliopiston tarkoitus oli ylläpitää valtiollista järjestystä mutta myös yli-
opistotraditioita eli kouluttaa perinteisiin professioihin: Turun Akatemian tehtä-
väksi sanottiin Pyhän kirjan eli teologian sekä lainopin, lääketieteen ja muiden 
taitojen opettaminen ja harjoittaminen hyväksytyissä tiedekunnissa sekä hyvien 
tapojen ja hyveiden sekä hyödyllisten asioiden edistäminen. Perinteiseen tapaan 
Akatemia jakaantui neljään tiedekuntaan, joissa oli aluksi yhteensä 11 professuu-
ria. Filosofisen tiedekunnan merkityksestä kertoo, että siellä oli yli puolet pro-
fessuureista eli kuusi professuuria (logiikka ja metafysiikka, historia ja moraali, 
kaunopuheisuus, kreikka ja heprea, fysiikka sekä matematiikka). Uutta luova 
tieteellinen tutkimus ei kuulunut lähinnä pappien, opettajien ja virkamiesten 
kouluttamineen keskittyneen Akatemian tavoitteisiin kuten ei yleensä vielä mui-
hinkaan Euroopan yliopistoihin 1600-luvulla. Tämän vuoksi uuden Akatemian 
toiminnassa oli keskeistä eurooppalaisen tieteellisen kulttuurin ja sivistyksen 
vaalimiseen eli oikeiksi hyväksyttyjen asioiden opettaminen sekä latinan kielen 
ja väittelyjärjestelmän avulla opetettu ajattelun ja päättelyn metodi. Uusi yliopisto 
perustettiinkin takaamaan oikeaoppisuus ja korkeimman opetuksen kotimai-
suus. Tässä Turun Akatemia onnistuikin, sillä keskiajalla alkanut ulkomainen 
opinkäynti Turun hiippakunnan alueelta päättyi lähes kokonaan 1600-luvun 
loppupuoliskolla. Näin ulkomailta tulleet uudet virtaukset vähenivät.43

Keskiajalta periytynyt yliopistojärjestelmä koki suuren muutoksen, kun tut-
kimustoiminta tuli varsinaisesti mukaan Euroopan yliopistoihin 1800-luvulla. 
Tuolloin yliopistojen perinteinen tehtävä, pappiskoulutus menetti keskeisen 
asemansa. Tämä kehitys johti uusien oppialojen akatemisoitumiseen erityisesti 
filosofisen tiedekunnan uudistuksen myötä. Vuonna 1809 perustettiin Preussin 
sisäministeri Wilhelm von Humboldtin aloitteesta Berliinin valtiollinen keskus-
yliopisto (myöhemmin Friedrich Wilhelmin yliopisto, joka nimettiin uudelleen 
Humboldt-yliopistoksi vuonna 1949), josta tuli 1800-luvulla modernin euroop-
palaisen yliopistojärjestelmän esikuva eli loi niin sanotun humboldtilaisen 
sivistysyliopistomallin: sen keskeinen idea oli, että yliopiston opetustoiminta 
pohjautuu tieteelliseen tutkimustoimintaan ja oppineisuuteen (Wissenschaft) ja 
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että akateeminen vapaus on opetustoiminnan ja opiskelun vapautta (Lehrfreiheit, 
Lernfreiheit), eli yliopistotoiminnan tuli olla autonominen eli yksin ja riippuma-
ton (Einsamheit und Freiheit) yliopiston ulkopuolisista auktoriteeteista kuten 
valtiosta ja kirkosta. 

Vaikka keskeistä humboldtilaisessa mallissa oli yliopiston riippumattomuus, 
uusi yliopistomalli merkitsi toisaalta byrokratisoitumista, sillä yliopisto-opetta-
jista tuli valtion virkamiehiä ja yliopistoista osa valtionhallintoa. Toisaalta valtio 
ei voinut suoranaisesti vaikuttaa uusien yliopisto-opettajien virkanimityksiin, 
joissa tieteelliset meriitit alkoivat painottua aikaisempaa enemmän. Lisäksi sivis-
tysyliopiston tuli uushumanismin hengessä ja ajan filosofien oppien mukaisesti 
keskittyä antamaan ylioppilaille yksilöllistä sivistystä (Bildung) eli kehittämään 
heitä henkisesti eikä niinkään palvelemaan yhteisön tarpeita eli kouluttamaan 
ammatteihin, sillä ammattikoulutus kuului järjestää yliopiston ulkopuolella – 
siitä huolimatta, että yliopistot olivat jo kauan kouluttaneet pappeja, juristeja, 
lääkäreitä ja tulevia virkamiehiä. Yleissivistävä koulutus oli kansalaisoikeus, eikä 
siihen sen vuoksi kuulunut ammattiin valmentavaa koulutusta.44

Valistusfilosofi Immanuel Kantin vuonna 1798 kirjoittaman Tiedekuntien 
riitely (Der Streit der Fakultäten) -kirjan keskeinen viesti oli yliopiston kahden 
ryhmän ero: toiseen kuuluivat teologit, juristit ja lääkärit ja toiseen humanistit 
ja luonnontieteilijät. Ylempien tiedekuntien eli teologisen, oikeustieteellisen ja 
lääketieteellisen tiedekunnan tehtävänä oli kouluttaa ammatteihin, eli ne olivat 
ammattitiedekuntia, jotka olivat valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Opposi-
tiossa oli puolestaan alempiarvoinen filosofinen tiedekunta eli alempi tiedekunta, 
jonka oppiaineet saivat kehittyä valtiovallan holhouksesta vapaana.45 Humboldti-
 lainen yliopistomalli muutti tiedekuntien arvojärjestystä niin, että filosofisesta 
tiedekunnasta tuli tärkein tiedekunta ja varsinainen tutkimustiedekunta, kun 
yliopisto-opintoihin valmentava peruskoulutus siirtyi lyseoihin. Merkittävä osa 
filosofisen tiedekunnan tieteellistymisessä oli uuden filosofian tohtorin oppiar-
von yleistyminen eurooppalaisissa yliopistoissa 1800-luvulla: nyt saattoi suorittaa 
korkeimman tieteellisen tutkinnon monissa muissakin oppiaineissa kuin teolo-
giassa, oikeustieteessä tai lääketieteissä. Tosin tutkimustoiminta levisi vähitellen 
myös muihin, perinteisesti ammattiin valmistaviin tiedekuntiin. Tieteellisen 
tutkimustiedon merkityksen kasvu johti siihen, että yliopisto-opinnot eivät enää 
olleet yleisopintoja, vaan opiskelijat erikoistuivat muutamaan oppiaineiseen. 
Lisäksi eksaktit luonnontietieteet olivat kehittyneet 1700-luvulta alkaen, joten 
lopulta 1800-luvun aikana useimmat yliopistot jakoivat filosofisen tiedekunnan 
humanistiseen tai historiallis-kielitieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattis-luon-
nontieteelliseen tiedekuntaan, mikä edisti luonnontieteellistä tutkimustoimintaa 
yliopistoissa.46

Käytännönläheisiin ammatteihin valmistavien ja käytännön sovelluksiin 
pyrkivien soveltavien tieteiden sekä humboldtilaisten sivistysyliopistojen vaali-
mien, ensisijaisesti todellisuuden kuvaamiseen ja selittämiseen tähtäävien perus-
tieteiden välinen jännite eli ammattiin tähtäävän koulutuksen (Ausbildung) ja 
sivistämisen (Bildung) tai teorian ja käytännön välinen jännite oli eurooppalai-
seen yliopistomaailmaan vaikuttanut keskeinen tekijä 1800-luvulla.47 Tuolloin 
yliopistokoulutus ei vielä tähdännyt uusien ammattiryhmien kuten agronomien, 
metsänhoitajien ja insinöörien kouluttamiseen. Nämä ammattiryhmät alkoivat 
kuitenkin tarvita korkeatasoista koulutusta ja tietoa talouselämän kehittymisen ja 
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teollistumisen seurauksena. 1700-luvulta alkaen alettiinkin Eurooppaan perustaa 
yliopistojen ulkopuolisia tutkintojamyöntäviä korkeimman opetuksen oppilai-
toksia. Niihin pyrkiviltä vaadittiin pohjakoulutusta kuten yliopistoihinkin, mutta 
aluksi niissä ei ollut tutkimustoimintaa. Erotukseksi klassisista yliopistoista niitä 
kutsuttiin korkeakouluiksi (Hochschule, grande école tai école, högskola).

1700-luvun lopulta alkaen muodostunut keisari Napoleonin Ranskan valta-
kunnallisesti keskitetty uusi yliopistojärjestelmä ei niinkään painottanut tutki-
muksen merkitystä vaan ammatillista erikoiskoulutusta. Ranskassa oli perustet-
tu jo 1740-luvulta alkaen valtion tulevien insinöörivirkamiesten ja upseereiden 
kasvattamiseen keskittyneitä oppilaitoksia. Suuren vallankumouksen aikana 
vuonna 1794 Ranskaan perustettiin valistuksen aikakauden hengessä valtio-
johtoinen ja valtakunnallinen, kirkon auktoriteeteista vapaa koulutusjärjestelmä 
ja korkeimman opetuksen ensimmäiset varsinaiset ammatilliset oppilaitokset 
(alun perin sotilasinsinöörien kouluttamiseen perustettu teknillinen korkeakou-
lu École Centrale des Travaux Publics, vuodesta 1795 École Polytechnique, alun 
perin opettajakoulutusta varten perustettu École Normale, vuodesta 1845 École 
Normale Supérieure, sekä alun perin työvälineiden ja koneiden kehittämiseen 
keskittynyt Conservatoire National des Arts et Métiers). Näiden myöhemmin 
1900-luvulla grande école -korkeakouluiksi nimettyjen oppilaitosten tavoitteena 
oli alun perin luoda järjestystä vallankumouksen epävakaisena aikana, koska 
yliopistot olivat joutuneet vaikeuksiin ja niiden taso oli laskenut. Niiden tarkoi-
tus oli kouluttaa ammatteihin mutta toisaalta myös estää uusien professioiden 
muodostumista ja niiden koulutuksen akatemisoitumista sekä näin ylläpitää 
sosiaalista harmoniaa. Humboldtilainen sivistysyliopistomalli oli eräänlainen 
vastareaktio tälle ranskalaiselle mallille. Myös Ranskan korkeimman opetuksen 
uudistus merkitsi byrokratisoimista, sillä yliopistoista ja yliopistotasoisista oppi-
laitoksista tuli osa valtion hallintoa.

Grande école -oppilaitosten lisäksi keisari Napoleonin aikaiseen koulutus-
järjestelmään kuului vanhojen yliopistojen tilalle vuonna 1808 perustettu val-
takunnallinen Ranskan yliopisto (Université de France), joka oli toiminnassa 
1900-luvun alkuun asti. Yliopistokoulutuksen ei enää haluttu käsittävän kaikkia 
yliopisto-oppiaineita vaan vaadittiin erikoistumista tietylle alalle eli ammatti-
koulutusta, ja näin yleissivistys jäi vähitellen lyseoiden tehtäväksi. Kun uudet 
oppialat kehittyivät ja erikoisosaajien kysyntä lisääntyi, myöhemmin perustettiin 
myös muiden soveltavien oppiaineiden korkeimman opetuksen grande école -op-
pilaitoksia: muun muassa restauraation aikana perustettiin Nancyyn metsäoppi-
laitos École Royale des Eaux et Forêts (myöhemmin École Nationale Forestière) ja 
vuonna 1826 maatalousoppilaitos Institute royale agronomique de Grignon (myö-
hemmin École Nationale d’Agriculture de Grignon ja École Nationale Supérieure 
Agronomique de Grignon). Ranskalaiset grande école -oppilaitokset myönsivät 
opiskelijoilleen stipendejä, ja ne eivät olleet avoimia kaikille yliopistoon valmen-
tavat opinnot suorittaneille kuten yliopistojen tiedekunnat olivat, sillä niissä oli 
sisäänpääsykokeet. Vähitellen nämä meritokratian muodostamiseen tähdänneet 
oppilaitokset rekrytoivat kaikkein lahjakkaimmat opiskelijat, ja niistä muodostui 
eliittikouluja. Grande école -oppilaitoksen olivat pitkään nykyisten ammattikor-
keakoulujen tapaisia oppilaitoksia eivätkä siis yliopistotasoisia, sillä vielä 1800-lu-
vulla ne eivät juurikaan keskittyneet tieteelliseen tutkimukseen vaan pelkästään 
ammatilliseen kouluttamiseen.48
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Akatemisoitumisesta puhuttiin varsinaisesti ensimmäisen kerran Saksan ruhti-
naskunnissa teknillisten alojen koulutuksen uudistamisen yhteydessä 1800-lu-
vun loppupuolella. Teknillisen kehityksen myötä myös Saksassa tarvittiin lisää 
koulutettuja siviili-insinöörejä. Yliopisto-opetus oli liian teoreettista insinööri-
koulutusta varten, joten Saksaan perustettiin ranskalaisen École Polytechniquen 
esikuvan mukaisesti teknillisiä oppilaitoksia, jotka eivät kuitenkaan saaneet 
samaa statusta kuin yliopistot eli oikeutta myöntää tohtorinarvoja. Insinööri-
koulutuksen akatemisoitumisen puolestapuhuja oli Franz Reuleaux, joka aloitti 
Akademisierung-ohjelman: hänen mielestään tekniikka oli tiedettä, joten sitä tuli 
opettaa yliopistotasoisissa oppilaitoksissa. Sen vuoksi teknillisiä oppilaitoksia pi-
ti muuttaa korkeakouluiksi eli saada käytännönläheisen teknillisen opetuksen 
rinnalle tieteellinen tutkimustyö ja teoreettinen opetus. Ennen kuin Reuleaux 
aloitti opettajana Berliinin teollisuusopistossa (Gewerbeinstitut) vuonna 1864, 
hän oli ollut korkeakoulutasoisen, myöhemmin perustettujen eurooppalaisten 
teknillisten opistojen esikuvan Zürichin polyteknillisen opiston (Eidgenössische 
Polytechnische Schule, nykyisin Teknillinen korkeakoulu eli Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich) professori. 

Teknillisten opistojen muuttamista yliopistotasoisiksi kannattivat saksalai-
set insinööri- ja arkkitehtiliitot, jotka näin ajoivat ammattikuntiensa aseman 
kohottamista yhteiskunnassa. Keskeistä saksalaisten teknillisten opistojen aka-
temisoitumisprosessissa olivat opistojen sisäänpääsy- ja tutkintovaatimusten 
standardisointi eli opistojen liittäminen muuhun koulutusjärjestelmään. Saksa-
laisen alueen teollisuusopistojen akatemisoituminen alkoi nopeasti, sillä vuonna 
1866 perustettiin Berliiniin teollisuusakatemia (Gewerbeakademie), 1870-luvulta 
alkaen saksalaisia teknillisiä opistoja muuttui teknillisiksi korkeakouluiksi eli sai 
korkeakoulustatuksen (esimerkiksi vuonna 1884 Berliinin Teknillinen korkea-
koulu eli Berlin Technische Hochschule). Merkittävä muutos oli, kun vuonna 1899 
korkeakoulut saivat oikeuden myöntää promootioissa tohtorinarvoja (Doktor-In-
genieur) eli tulivat tasavertaisiksi yliopistojen kanssa yliopistojen pitkäaikaisesta 
vastuksesta huolimatta. Samoihin aikoihin kun käytännönläheinen opetus liitet-
tiin teoreettiseen opetukseen, alkuperäinen humboldtilaisen yliopistoidea alkoi 
väistyä modernin monitieteisen tiedeyliopiston tieltä: 1800-luvun loppupuolella 
saksalaisten yliopistojen filosofisissa tiedekunnissa fysiikan ja kemian opetus ja 
tutkimus kehittyivät kohti soveltavaa tutkimusta, ja näiden oppiaineiden opetus-
toiminta alkoi painottaa laboratoriotyöskentelyä ja kokeellista tutkimusta perin-
teisen luento-opetuksen rinnalla.49

Samaan aikaan 1800-luvun loppupuolella Saksassa ja muualla Euroopassa 
tapahtui myös maatalous- ja metsätieteiden akatemisoitumista, kun korkein 
maatalous- ja metsäopetus siirtyivät niin sanotuista maaseutuakatemioista eli 
maaseudulla sijainneista opistoista yliopistojen yhteyteen tai kun näiden oppi-
alojen opistoja muutettiin korkeakoulutasoiseksi.50 

Korkeimman opetuksen uudistuminen merkitsi uusien yliopistollisten oppi-
aineiden akatemisoitumista, opiskelijamäärien kasvua, uusien yliopistotasoisten 
oppilaitosten perustamista, yliopistojen opetusvirkojen lisääntymistä sekä uusien 
ammattiryhmien professionalisoitumista 1800-luvun puolivälistä alkaen. Lisäksi 
yliopistoihin tuli uusia tiedekuntia ja laitoksia sekä opetusvirkoja kuten apu-
laisten eli apulaisprofessorien sekä assistenttien virkoja, ja opetukseen tuli lisää 
seminaari- ja laboratoriotyöskentelyä.51
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Korkeimman opetuksen uudistumisella oli myös merkittäviä yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia: yliopistot olivat keskeisiä instituutioita teollistumisen, maal-
listumisen ja kansalaisyhteiskunnan kehittymisessä 1800-luvulta alkaen. Vaikka 
humboldtilainen ja ranskalainen yliopistojärjestelmä olivat erilaisia 1800-luvulla, 
niiden molempien ensisijainen tehtävä oli valtion virkamiesten kouluttaminen, 
ja ne painottivat tutkintoja ja meritoitumista. Lisäksi ne molemmat tähtäsivät 
uuden kansallisen, keskiluokkaisen eliitin rakentamiseen: yliopisto-opinnot 
keskiluokkaistuivat, kun perustettiin ammattiin valmistavia korkeakouluja – 
yliopisto-opiskelu avautui ensin keskiluokalle ja myöhemmin 1900-luvulla työ-
väenluokalle – ja kun uudet soveltavat tieteenalat sekä virkatutkinnot tulivat 
yliopisto-opetuksen piiriin. Eurooppalaisen yliopistojärjestelmän modernisoi-
tuminen 1800-luvulta alkaen ei merkinnyt ainoastaan tieteellisen tutkimuksen 
lisääntymistä yliopistoissa ja korkeimman ammatillisen opetuksen alkua yli-
opistotasoisissa oppilaitoksissa vaan myös aikakauden uusien aatevirtausten 
kuten liberalismin ja nationalismin vaikutuksen alkua yliopistoissa erityisesti 
ylioppilaiden piirissä. Tiedeyliopistojen ja ammattiin valmistavan yliopistota-
soisen koulutuksen tulon lisäksi Euroopan yliopistomaailman keskeinen muutos 
1800-luvulla olikin yliopistojen muuttuminen kansallisiksi sivistysinstituutioiksi 
ja henkisen elämän keskuksiksi nationalismin seurauksena.52

5. Keskeiset tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: Minkälaisen ke-
hityksen tuloksena korkein maatalous- ja metsäopetus sekä maatalous- ja metsä-
tieteiden tutkimustoiminta akatemisoituivat Aleksanterin-Yliopistoon, ja miten 
näiden oppialojen akatemisoitumisprosessi eteni Aleksanterin-Yliopistossa ja 
Helsingin Yliopistossa vuoteen 1945? Miten maatalous- ja metsätieteiden yliopis-
tollinen opetus- ja tutkimustoiminta alkoivat? Miten näiden oppialojen asema 
kehittyi ja vakiintui Yliopistossa? Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen 
akatemisoitumisprosessin aikana käydyn keskustelun ja erityisesti siihen sisälty-
vän teoria ja käytäntö tai tiede ja ammattikoulutus -ulottuvuuden analysoiminen 
on yksi tämän tutkimuksen tavoitteista ja samoin kuin sen tutkiminen, miten 
tämä keskustelu on vaikuttanut maatalous-metsätieteiden yliopistollisen tutki-
muksen ja koulutuksen kehitykseen sekä miten keskustelu heijasti aikakauden 
käsitystä Yliopiston luonteesta. 

Yliopistoonsiirtoon eli akatemisoitumiseen liittyvät keskeiset tutkimus-
kysymykset ovat: Miksi 1800–1900-lukujen vaihteessa korkein maatalous- ja 
metsäopetus siirrettiin maaseutuopistoista suuriruhtinaskunnan pääkaupun-
kiin Aleksanterin-Yliopistoon? Mitä muita vaihtoehtoja tuolloin esitettiin? 
Mitä intressiryhmiä muodostui näiden alojen tutkimusta ja korkeinta opetusta 
koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja mitkä olivat näiden ryhmien 
keskeiset argumentit? Miten Yliopisto ja perinteiset oppiaineet suhtautuivat 
uusiin oppiaineisiin, ja miten uudet oppiaineet sijoittuivat Yliopistoon? Mitä 
uusien käytännönläheisten oppiaineiden akatemisoituminen kertoi Yliopiston 
kehityksestä? Entä olivatko korkein maatalous- ja metsäopetus valmiit tulemaan 
yliopistollisiksi oppiaineiksi?
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Yliopistollisen aseman vakiintumiseen liittyvät keskeiset tutkimuskysymykset 
ovat: Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että maatalous- ja metsätieteiden tutkimus- 
ja opetustoiminta vakiinnuttivat asemansa Yliopistossa? Miksi maanviljelys-ta-
loudellisesta tiedekuntaosastosta tuli itsenäinen maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta vuonna 1924? Miten tiedekunnan uudisrakennus- ja koetilaongelmat 
ratkesivat 1930-luvulla? 

Tärkeä vaihe akatemisoitumisprosessissa oli maatalouskorkeakouluhankkeet: 
Miksi maatalouskorkeakoulua suunniteltiin? Mitä eri intressiryhmiä maatalous-
korkeakoulukeskusteluun osallistui, ja mitä mieltä ne olivat maatalouskorkea-
koulusta? Vaikuttivatko maatalouskorkeakoulusuunnitelmat tiedekuntaosaston 
tai tiedekunnan asemaan ja kehitykseen? Miksi maatalouskorkeakouluhankkeet 
eivät toteutuneet? 

Maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston ja maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan sisäisen kehityksen ja akatemisoitumisprosessin suhteeseen liittyvät 
tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat: Oliko tiedekunnassa sisäisiä jännitteitä, ja 
miten ne heijastuivat tiedekunnan asemaan ja ulkoisen kuvaan? Mitä suoritettu-
jen tutkintojen lukumäärät ja opiskelijamäärät kertovat tiedekunnan toiminnas-
ta? Mitä uusia oppialoja akatemisoitui tai yritettiin akatemisoida tiedekuntaan? 

Yhteiskunnan ja akatemisoimisprosessin suhdetta koskeva tärkein tutkimus-
kysymys on, miten yhteiskunnallinen kehitys sekä Yliopiston ja yhteiskunnan 
vuorovaikutus vaikuttivat maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoi-
minnan akatemisoitumisprosessiin? 

Tutkimuskohde asettuu osaksi laajaa kontekstia tarkastelemalla, miten maata-
lous- ja metsätieteiden tutkimus- ja koulutustoiminnan akatemisoitumisprosessi 
eteni muissa maissa, erityisesti muualla Euroopassa, eli seurasiko näiden oppi-
alojen kehitys Suomessa yleiseurooppalaista kehitystä. Lisäksi tutkimus tarkaste-
lee, miten muiden käytännönläheisten alojen – etenkin teknisten ja kaupallisten 
alojen – akatemisoitumiskehitys eteni Suomessa. Tutkimus ottaa huomioon myös 
symboliset ulottuvuudet kuten maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston ja 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan identiteettiin liittyvät paikat, raken-
nukset ja juhlat, jotka kuuluvat akateemisuuteen ja kertovat akatemisoitumis-
prosessista ja oppialojen asemasta Yliopistossa. 

6. Tutkimuksen rakenne, aikarajaus, aikaisempi 
tutkimus ja käytetyt lähteet 

Tutkimuksen empiirinen osuus jakaantuu kuuteen päälukuun, jotka seuraavat 
maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoiminnan akatemisoituspro-
sessin institutionaalista kehitystä Yliopistossa. Toinen pääluku (Hyödyn aika-
kaudesta maaseutuopistoihin) on johdantoa varsinaiseen tutkimusaiheeseen: se 
kertoo maa- ja metsätalouden kysymysten tulosta Kuninkaalliseen Turun Aka-
temiaan hyödyn aikakaudella 1700-luvulla sekä agronomi- ja metsänhoitajakou-
lutuksen järjestämisestä Yliopiston ulkopuolella maaseutuopistoissa 1800-luvun 
puolivälissä. Kolmas pääluku (Maanviljelys-taloudellisen osaston perustaminen) 
tarkastelee, miten Aleksanterin-Yliopisto kehittyi 1800-luvun lopulla ennen 
korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen akatemisoitumista, miksi agrono-
mi- ja metsänhoitajakoulutusta haluttiin uudistaa, ja miksi oppialat päätettiin 
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akatemisoida Aleksanterin-Yliopistoon ja perustaa maanviljelys-taloudellinen 
tiedekuntaosasto. Neljäs pääluku (Maanviljelys-taloudellisen osaston kausi) tutkii 
tiedekuntaosaston alkuvaiheita ja erityisesti niitä hankaluuksia, joita tiedekun-
taosastolla oli Yliopistossa ja tiedeyhteisössä sekä jännitteitä tiedekuntaosaston 
sisällä sekä sitä, miten tiedekuntaosaston toiminta alkoi vakinaistua 1910-luvun 
alussa. Viides pääluku (Maatalouskorkeakouluhankkeet ja sijaintikysymys) tar-
kastelee eri maatalouskorkeakouluhankkeita 1900-luvun alusta 1930-luvulle ja 
sitä, miten tiedekunnan laitosrakennusten ja koetilojen sijaintikysymys ratkesi. 
Maatalouskorkeakouluhankkeita käsittelevän pääluvun erityisenä tavoitteena 
on tuoda esille eri intressiryhmien mielipiteitä hankkeen eri vaiheissa, joiden 
tuloksena 1930-luvulla alkoi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosra-
kennusten toteuttaminen. Kuudes pääluku (Itsenäisen tiedekunnan ensimmäi-
set vuosikymmenet) menee osittain ajallisen päällekkäin neljännen pääluvun 
kanssa, sillä kuudes pääluku käy läpi myös vuosien 1917–1918 Suomen murroksen 
jälkeistä kehitystä, joka johti itsenäisen tiedekunnan perustamiseen. Pääluku 
kuitenkin keskittyy pääasiassa tiedekunnan ja sen oppiaineiden kehitykseen 
lukuvuosina 1924–1945 sekä uusien oppiaineiden – erityisesti kodin talous-
tieteen ja ravitsemustutkimuksen – akatemisoimisesta käytyyn keskusteluun. 
Kuudennessa pääluvussa on myös muun muassa alaluvut, jotka käsittelevät maa-
talous- ja metsätieteiden kansainvälisiä yhteyksiä, tiedekunnan opettajien roolia 
yhteiskunnallisina vaikuttajina erityisesti maailmansotien välisenä aikana sekä 
tiedekunnan roolia ja asemaa toisen maailmansodan aikana. Seitsemäs pääluku 
(Opiskelu ja valmistuminen) tarkastelee maanviljelys-taloudellisen tiedekunta-
osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijakunnan kehitystä, 
tutkintojen suorittamista, tohtorinväitöksiä ja ainejärjestöjä. Kahdeksas pääluku 
(Maatalous- ja metsätieteiden akatemisoitumisprosessi vuoteen 1945) kokoaa tut-
kimuksen keskeiset johtopäätökset. 

Tutkimuksen aikarajaus alkaa 1800-luvun lopusta, jolloin keskusteltiin agro-
nomi- ja metsänhoitajakoulutuksen uudistamisesta ja alkoi korkeimman maa-
talousopetuksen ja maataloustieteiden tutkimuksen akatemisoitumisprosessi eli 
päätettiin perustaa ensimmäiset maataloustieteiden oppituolit Aleksanterin-Yli-
opistoon. Tutkimus alkaa eräänlaisella johdannolla varsinaiseen tutkimukseen eli 
toisella pääluvulla, joka käsittelee sekä 1700-luvun hyödyn aikakautta että opisto-
tasoisen agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen alkua Suomessa 1800-luvulla. 
Ajanjakso ennen 1800-luvun loppua on kuitenkin vain alustusta varsinaiseen 
tutkimuskohteeseen, eli tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole yksityiskohtaisesti 
tarkastella kehitystä ennen 1800-luvun loppupuolta, josta alkaa tutkimuksen 
varsinainen aikarajaus. 

Aikarajaus päättyy vuoteen 1945, johon mennessä maatalous- ja metsätieteiden 
opetus- ja tutkimustoiminta olivat vakiinnuttaneet asemansa Helsingin Yliopis-
tossa. Lisäksi toisen maailmansodan jälkeen alkoi merkittävä yhteiskunnallinen 
murros, joka johti Suomen korkeakoulupolitiikan muutokseen sekä uusien yli-
opistojen ja korkeakoulujen perustamiseen sekä edelleen 1960-luvulta alkaen 
maa- ja metsätalouden rakennemuutokseen. Toisen maailmansodan jälkeinen 
kausi merkitsi murrosta myös Helsingin Yliopistossa, jonka opiskelijamäärä 
kasvoi nopeasti. Tämän seurauksena maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
opintoihin tuli pääsyvaatimukset eli numerus clausus vuonna 1949. Sodan jälkeen 
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan tuli uusia oppialoja – ensimmäisinä 
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kodin taloustiede ja ravintokemia –, ja tiedekunta sai käyttöönsä vuonna 1946 
Viikin Latokartanon koetilan, jonne rakennettiin ensimmäiset suuret laitos-
rakennukset 1950–1960-luvuilla. Toinen maailmansota merkitsi murrosta maa-
talous- ja metsätieteellisessä opetustutkimustoiminnassa senkin vuoksi, että 
vuonna 1940 otettiin käyttöön linjamuotoinen agronomitutkinto ja vuonna 1944 
linjamuotoinen metsänhoitajatutkinto sekä vuonna 1945 uudistettiin maatalous- 
ja metsätieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoja eli tieteellisiä tutkintoja, 
ja vuonna 1939 valmistunut Metsätalo tuli tiedekunnan käyttöön varsinaisesti 
sodan jälkeen. Lisäksi pitkään suunniteltu Suomen maatalouskorkeakouluhanke 
hautautui toisen maailmansodan jälkeen. 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekuntaa käsittelevistä aikaisemmista historia-
teoksista keskeisin on maanviljelyskemian ja -fysiikan professori Erkki Kivisen 
ja metsänhoitotieteen professori Erkki Laitakarin kirjoittama tiedekunnan 
50-vuotishistoriikki Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
vaiheita 50-vuotiselta taipaleelta (1958). Aikakautensa historiikkien tavoin se on 
käsikirjamainen, ja se ei ole ammattihistoriantutkijoiden kirjoittama, eikä siinä 
ole lähdeviitteitä eikä lähde- ja kirjallisuusluetteloa. Nykyajan historiantutkijan 
näkökulmasta katsottuna Kivisen ja Laitakarin historiikki on vanhahtava ja 
kronikkamainen, ja sen tutkimusote ei ole kriittinen, sillä kirjoittajat eivät ole 
juurikaan tarkastelleet muun muassa tiedekuntaa laajemmassa kontekstissa eli 
Yliopistossa ja yhteiskunnassa eivätkä ole kriittisesti analysoineet muun muassa 
tiedekuntaosaston perustamiseen johtaneita syitä ja tiedekunnan sisäisiä jännit-
teitä.

Historian professori Matti Klingen johdolla kirjoitettu kolmiosaisen historia-
teoksen Helsingin Yliopisto 1640–1990. I–III (1987, 1989, 1990) toisessa osassa on 
Rainer Knapaksen ja Anto Leikolan kirjoittama luku ”Maatalous- ja metsätieteen 
opetus ja tutkinnot”, joka käsittelee maanviljelys-taloudellisen osaston perusta-
mista, ja teoksen kolmas osa käsittelee jonkin verran maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan vaiheita. Lisäksi on julkaistu muutamia maatalous-metsätieteellistä 
tiedekuntaa ennen vuotta 1945 käsitteleviä historiikkeja kuten metsänhoitotie-
teen professori Matti Leikolan ja Minna Kallion Hyytiälä. Helsingin yliopiston 
metsäasema v. 1910–1990 (1990), kasvinviljelytieteen professori Eero Variksen 
kirjoittama Maanviljelysopista kasvinviljelytieteeksi. 100 vuotta kasvinviljelyn 
opetusta Helsingin yliopistossa (1996) sekä mikrobiologian apulaisprofessori 
Seppo Niemelän kirjoittama Helsingin yliopisto, Mikrobiologian laitos 1937–1987 
(1987). Leena Paaskosken väitöskirja Herrana metsässä. Kansatieteellisen tutkimus 
metsänhoitajuudesta (2008) tarkastelee metsänhoitajien ammattikuntaa ja myös 
metsänhoitajien koulutusta maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Tiede-
kunnan ainejärjestöt ovat myös julkaisseet omia juhlakirjojaan ja historiikkejaan, 
joista uusimpia ovat Sisko Savolaisen toimittama Sata Sampsan vuotta. Sampsa ry 
1907–2007 (2007) ja Metsäylioppilaat ry:n historiikki Korpien hurjassa humussa. 
Metsäylioppilaat 1909–2009 (2009). 

Suomen tieteen historian (päätoimittaja Päiviö Tommila) kolmannessa osassa 
(Luonnontieteet, lääketieteet ja tekniset tieteet; 2000) on kasvipatologian pro-
fessori Eeva Tapion kokoama ”Maatalous- ja elintarvikkeet”-osuus ja metsän-
hoitotieteen professori Matti Leikolan kirjoittama ”Metsätieteet”-osuus, jotka 
käsittelevät myös Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
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opetus- ja tutkimustoimintaa. Lisäksi Suomen tieteen historian IV osassa (Tieteen 
ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien) on Päiviö Tommilan kirjoit-
tama lyhyt katsaus maanviljelys-taloudellisen osaston syntyvaiheisiin.

Maatalouskorkeakouluhanketta sekä muita Suomen korkeakouluhankkeita 
1900-luvun alkupuolella on käsitellyt etenkin Lasse Kangas aiemmin mainitussa 
tutkimuksessaan Jyväskylän yliopistokysymys 1847–1966. Tutkimus korkeakoulun 
perustamisesta ja kehityksestä yliopistoksi (2004). 

Muiden maiden maatalous- ja metsätieteiden yliopistollista tutkimus- ja 
koulutustoimintaa käsittelevät tutkimukset ja historiikit antavat kuvan, miten 
oppialojen akatemisoitumisprosessi eteni muissa maissa ja miten Suomen kehitys 
eteni verrattuna muihin maihin. Uusimpia teoksia ovat muun muassa Kööpen-
haminan eläinlääketieteellisen ja maataloustieteellisen korkeakoulun historiateos 
(Lerche, Grith: The Royal Veterinary and Agricultural University. Its Contribution 
to Rural Education and Research in Denmark; 1999) ja Leipzigin yliopiston maa-
taloustieteiden tutkimus- ja opetustoimintaa käsittelevä tutkimus (Schultze, 
Eberhard: Die Agrarwissenschaften an der Universität Leipzig 1740–1945; 2006). 
Maatalous- ja metsätieteiden tutkimus- ja opetustoiminnan kehityksestä muissa 
maissa on selvityksiä myös monissa komiteamietinnöissä. 

Tutkimuksen kannalta tärkeimmät arkistolähteet ovat Helsingin Yliopiston 
keskusarkiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan arkistossa sijaitsevat 
tiedekuntaosaston ja tiedekunnan pöytäkirjat sekä keskushallinnon arkistossa si-
jaitsevat konsistorin arkiston pöytäkirjat. Monien tärkeimpien asioiden asiakirjat 
on myös painettu Yliopiston Asiakirjoja yliopistoasioissa -sarjassa. Useat komiteat 
ovat käsitelleet korkeimpaan maatalous- ja metsäopetukseen sekä maatalous- ja 
metsätieteellisen tutkimukseen liittyviä suunnitelmia. Näiden komiteoiden mie-
tinnöissä on usein suunnitelmien lisäksi myös eri intressiryhmien mielipiteitä 
suunnitelmista ja tietoja oppialojen kehityksestä. Muita keskeisiä painettuja läh-
teitä ovat Kertomukset Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston/Helsingin 
Yliopiston toiminnasta -sarja eli Yliopiston lukuvuosikertomukset. 

Maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
ulkoisesta kuvasta kertovat etenkin kirjoitukset agronomien ja metsänhoitajien 
omissa julkaisuissa sekä tiedekunnan asioiden eduskuntakäsittelyistä tehdyt kes-
kustelupöytäkirjat. Myös sanomalehdissä on kirjoituksia muun muassa maata-
louskorkeakouluhankkeista sekä tiedekunnan huomattavimmista tapahtumista. 

Arkistolähteet, painetut lähteet ja aikakauden lehtikirjoitukset tuovat esille eri 
intressiryhmien mielipiteitä ja heidän kannattamiaan päämääriä sekä tietoa kor-
keimman maatalous- ja metsäopetuksen ja yliopistollisen maatalous- ja metsätie-
teellisen tutkimustoiminnan ulkoisesta kuvasta ja sen aiheuttamista mielipiteistä. 
Erityisesti lehtikirjoituksiin ja puheenvuoroihin liittyy kuitenkin rajoituksia, jot-
ka ovat haasteellisia historiantutkijalle: kirjoittajat ja vaikuttajat ovat saattaneet 
yrittää ajaa omia intressejään subjektiivisilla argumenteilla, jotka eivät aina pidä 
aivan paikkaansa, ja näin tosiasiat voivat vääristyä. Tutkimuksessa on käytetty 
kirjoituksista ja puheenvuoroista sitaatteja, joiden tavoitteena on erityisesti tuoda 
esille erilaisia mielipiteitä sekä käytettyjä argumentteja. 

Tutkimuksessa mainittuja rahasummia on muutettu nykyrahaan eli vuoden 
2008 rahanarvoon Nordean rahanarvonkertoimen laskurilla. 
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II 
Hyödyn aikakaudesta 
maaseutuopistoihin 

1. Maa- ja metsätalous tiede-elämän keskiöön

Suomen yliopistollisen maatalous- ja metsätieteellisen koulutuksen ja tut-
kimuksen eräänlainen esivaihe oli 1700-luvulla niin sanottuna hyödyn 
aikakautena. Keskiajalta lähtien maa- ja metsätalous oli rinnastettu käsi-

työhön, käytännönläheiseen toimintaan, joka ei kuulunut tiede-elämään eikä yli-
opistoihin.53 Mutta hyödyn aikakaudella maa- ja metsätalouden merkitys kasvoi, 
jolloin niiden tutkiminen ja opettaminen haluttiin tuoda myös yliopistoihin. 
Kyse ei vielä ollut maatalous- ja metsätieteiden koulutuksen ja tutkimuksen aka-
temisoitumisesta: 1700-luvun puolivälistä alkaen Turun Akatemian talousopin 
ja kemian oppituoleissa maa- ja metsätaloutta tarkasteltiin lähinnä taloudellisen 
hyödyn näkökulmasta osana pappis- ja virkamieskoulutusta, eivätkä maatalous- 
ja metsätieteet tuolloin eriytyneet itsenäisiksi oppialoiksi. 

Hyödyn aikakausi oli seurausta yhteiskunnallisesta murroksesta. 1600-luvul-
la alkanut Ruotsin suurvaltakausi (noin vuodet 1620–1720) päättyi 1700-luvun 
alussa käytyyn Suuren Pohjan sodan (1700–1721) jälkeen vuonna 1721 tehtyyn 
Uudenkaupungin rauhaan, jossa Ruotsi joutui luovuttamaan Venäjälle suuria 
maa-alueita eli Inkerinmaan, Viron, Liivinmaan sekä osia Käkisalmen ja Vii-
purin lääneistä. Valtion taloudellisen toiminnan painopiste siirtyi sotatoimista 
sotien tuhojen korjaamiseen ja jälleenrakentamiseen sekä pääelinkeinon eli 
maatalouden kehittämiseen. Tämä valtakunnan voimavarojen maksimointi 
vaati uutta tieteellistä tietoa. Hyödyn aikakausi muuttikin Ruotsin yliopistojen 
tiede- ja koulutusintressejä: kun aikaisemmin yliopistot olivat keskittyneet lähin-
nä perinteisten oppialojen opettamiseen ja vaalimiseen, 1700-luvun puolivälissä 
yliopistoissa alettiin opettaa soveltavia luonnontieteitä ja tutkia uutta sekä etsiä 
keinoja edistää myös maan suurinta elinkeinoa eli maataloutta.54 

Utilitarismin huippukausi oli Ruotsissa 1740–1760-luvuilla. Hyötypolitiikka 
alkoi, kun vuonna 1739 valtaan nousi niin sanottu hattupuolue, joka kannatti 
merkantilistista talouspolitiikkaa. Sen mukaan kotimaan vaurautta tuli kasvattaa 
edistämällä vientiä ja rajoittamalla tuontia, kehittää taloutta sekä käyttää maksi-
maalisesti kaikkia valtakunnan voimavaroja. Tällainen talouspolitiikka edellytti 
keskusjohtoista suunnittelua. Merkantilismin mukaan suuri väestö oli vauraan 
valtion tunnusmerkki, joten jokainen täysikasvuinen ihminen oli arvokas tuo-
tannolle. Näin maataloutta ohjaavasta politiikasta tuli myös tärkeä osa väestö-
politiikkaa, sillä edistämällä maataloutta edistettiin väestönkasvua.55 

Alueluovutusten seurauksena Ruotsin valtakunta ei ollut enää viljantuotan-
nossa omavarainen, eli viljaa piti tuoda maahan. Koska tuontia tuli rajoittaa ja 
koska tuontivilja saattoi nousta jopa kolmannekseen Ruotsin tuonnin arvosta, 
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kotimaista maanviljelystuotantoa tuli kasvattaa.56 Aikakauden merkittävin maa-
talouspoliittinen uudistus oli isojako, josta annettiin asetus vuonna 1757. Sen tar-
koitus oli lisätä maatalouden tuotantoa yhdistämällä talojen pellot ja niityt, jotka 
olivat saroissa kylän yhteisvainioilla. Metsien jako alkoi vuonna 1775, kun annet-
tiin asetus, jonka mukaan yhteismetsät tuli jakaa niin, että valtio otti omakseen 
kaikki muut metsät eli niin sanotut liikamaat paitsi kotitarvepuiden metsät. Val-
tiolle siirtyviin metsiin eli kruununmetsiin oli tarkoitus perustaa uudistiloja.57 

Yhteiskunnallisten muutosten lisäksi hyödyn aikakausi oli myös seurausta 
siitä, että tieteellinen ajattelu muuttui, kun Euroopassa 1600-luvulla kehittynyt 
rationaalinen, uudistusmielinen ja kriittinen ajattelu sai elintilaa Ruotsin yliopis-
toissa. Muutoksessa oli kyse erityisesti sivistyksestä eli tiedon ja tieteen arvos-
tamisesta sekä kokeellisen tutkimuksen lisääntymisestä luonnontieteissä. Ajan 
henki korosti hyödyn tavoittelua sekä porvarillista moraalia kuten ahkeruutta 
ja tuotteliaisuutta, joten tieteidenkin tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman 
suurta hyötyä eli kiinnittää huomiota olemassa olevien resurssien kehittämiseen 
ja hyödyntämiseen ja myös tieteelliseen pätevyyteen, kun haluttiin murtaa synty-
peräiset etuoikeudet ja auktoriteetit, erityisesti kirkon perinteinen auktoriteetti-
asema. Tässä murroksessa tiedemiesten huomio kiinnittyi uudella tavalla myös 
maa- ja metsätalouteen. Kuten teologian vaikutusta luonnontieteisiin kritisoinut 
filosofi Francis Bacon oli opettanut 1600-luvulla, tieto oli valtaa, ja tiedon avulla 
oli tarkoitus lisätä yhteistä hyvinvointia ja ihmisen oli tarkoitus saavuttaa luon-
non herruus.58 

Hyödyn aikakautta edelsi 1700-luvun alussa teologis-filosofinen murros Ruot-
sin yliopistoissa. Saksalaisen Christian Wolffin filosofiasta eli wolffilaisesta filoso-
fiasta tuli ajan muotifilosofia. Se erotti teologian ja tieteellisen ajattelun toisistaan: 
tieteellisen tutkimuksen perusta ei enää ollut Raamattu vaan järkevä ajattelu.59 
Rationaalinen kartesiolaisuus, uusia keksintöjä painottava Baconin empirismi, 
Kopernikuksen ja Galilein aurinkokeskeinen järjestelmä sekä Newtonin teoriat 
tulivat hyväksytyiksi Ruotsissa ja myös Turun Akatemiassa. Samalla kun teoreet-
tiset käsitykset luonnontieteistä muuttuivat, lisääntyi myös kiinnostus luonnon-
tieteen käytännönläheisiin kysymyksiin.60 Näin erityisesti talouselämää kehittä-
vät soveltavat luonnontieteet tulivat keskeiseen asemaan Ruotsin tiede-elämässä 
ja yliopistoissa hyödyn aikakautena. Ruotsi olikin luonnontieteiden suurvalta 
1730–1780-luvuilla. Tarkoitus oli siis tieteen – ei niinkään käytännönläheisen 
opetuksen – avulla vaurastua eli tehostaa maataloutta, käsityötä, teollisuutta ja 
kaivostoimintaa. Kaikkein tärkeimmäksi nähtiin kuitenkin maatalouden edis-
täminen.61

Keskeinen merkki hyötyajattelun ja luonnontieteiden yhteiskunnallisen ar-
vostuksen noususta Ruotsissa oli vuonna 1739 perustettu Kuninkaallinen Tie-
deakatemia. Se perustettiin edistämään etenkin luonnontieteellistä tutkimusta 
linnéläisessä ja merkantilistisessa hengessä. Näin valtakunnan talouden kehit-
täminen tuli tiede-elämän keskiöön. Ruotsin Tiedeakatemia ei alun perin ollut 
yliopistotutkijoiden seura, sillä sen perustajajäsenistä suurin osa oli yliopistojen 
ulkopuolelta. Yliopistojen katsottiinkin olevan ensisijaisesti kasvatus- ja koulu-
tustoimintaa varten, kun taas lähinnä tiedeakatemiat ja tiedeseurat olivat tieteel-
listä tutkimustoimintaa varten. Tiedeakatemian keskeinen tavoite oli palvella 
yhteiskuntaa levittämällä tietoa, ja sen tärkein tiedotuskanava oli vuodesta 1739 
alkaen tiedeakatemian ruotsinkielinen tutkimussarja, jossa käsiteltiin hyödyn 
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aikakaudella maatalouden ja muun talouselämän edistämiseen tähtääviä tutki-
muksia.62 

Tiedeakatemialla oli merkittävä vaikutus Ruotsin yliopistomaailman ja koulu-
tuksen modernisoitumiseen. Hyödyn aikakausi oli myös opintojen tehostamisen 
aikakautta eli myös koulutuspoliittisten uudistusten aikakautta.63 Luonnon-
tieteille tuli vähitellen tilaa koulujen opetusohjelmissa, kun haluttiin vähentää 
pappisuralle valmentavien oppiaineiden kuten latinan, kreikan ja heprean kielen 
opetusta ja lisätä hyödyllisiä käytännön aineita kuten luonnontieteitä ja talous-
oppia sekä moderneja kieliä.64 

Kansainvälisesti tunnettuja ajan ruotsalaisia tiedemiehiä olivat Upsalan 
yliopiston astronomian professori ja celsiusasteikon kehittäjä Anders Celsius 
(1701–1744) ja etenkin lääketieteen, myöhemmin kasvitieteen professori Carl 
Linné (Linnaeus, vuodesta 1757 von Linné, 1707–1778). Vuonna 1735 Linné jul-
kaisi pääteoksensa Systema Naturae (Luonnonjärjestelmä), jossa hän esitteli eliö-
kunnan modernin luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Professori von Linné 
oli keskeisimpiä hyödyn aikakauden ideologeja ja merkantilismin kannattaja, 
sillä hän halusi tehdä Ruotsista ulkomaankaupastaan taloudellisesti aikaisempaa 
riippumattomamman luonnontieteiden avulla. Hänen mielestään Ruotsi saattoi 
päästä omavaraisuuteen viljelemällä uusia, muulta tuotavia ja ilmastoon sopivia 
kasveja tai löytämällä uusia kasveja tai korvikkeita kotimaasta. Linné teki tut-
kimusmatkoja kotimaassa ja lähetti oppilaitaan eli ”opetuslapsiaan” tutkimaan 
maapallon eri osia. 

Erityisen tärkeä maatalouden kehittämisen kannalta oli 1700-luvulla Ruotsissa 
muotiin tullut niin sanottu luonnollinen teologia tai luonnonteologia, jonka mu-
kaan luonnossa vallitsee Jumalan sopusointu, ihminen on luomakunnan kruunu, 
ja Luojan tarkoitus on, että kaikki ovat onnellisia. Carl von Linnén kannattama 
luonnollinen teologia hyväksyi uutta etsivän luonnontieteen: luonnon tutkimisen 
ja hyödyn etsinnän nähtiin ylistävän Jumalan luomistyötä, ja ihminen tarvitsi 
tieteellistä tutkimusta saadakseen mahdollisimman suuren hyödyn luonnosta. 
Carl von Linnén mielestä papistolla oli keskeinen tehtävä tieteellisen tiedon le-
vittämisessä, eli yliopistossa talousoppeihin perehtyneet papit saattoivat edistää 
valtakunnan taloutta antamalla ohjeita saarnoissaan ja näyttämällä rahvaalle 
esimerkkiä maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa sekä myös edistää tutkimus-
toimintaa tekemällä havaintoja pitäjissään muun muassa uusista viljelykasveista. 
Perinteisesti papit olivat olleet linkki keskusvallan ja rahvaan välillä, joten hyö-
dyn ajan tieteellisessä murroksessa olikin kyse myös papiston yhteiskunnallisen 
roolin ja koulutuksen uudistamisesta.65

Professori Anders Celsius esitti hyötyajattelun innoittamana jo vuonna 1729, 
että Upsalan yliopiston runousopin professuuri muutettaisiin modernin luon-
nontieteen professuuriksi – runoudesta ei hänen mielestään ollut mitään hyötyä. 
Vuoden 1738 valtiopäivillä Celsius ehdotti runouden professuurin muuttamista 
kokeellisen fysiikan professuuriksi. Samoilla valtiopäivillä ehdotettiin, että val-
tion varoja tulisi käyttää talousopin ja luonnontieteen opetuksen Upsalan yli-
opistossa. Valtakunnan ensimmäinen talousopin oppituoli oli vuonna 1741 Up-
salan yliopistoon perustettu professuuri, jonka haltijan oli alun perin tarkoitus 
erityisesti opettaa, miten maata voisi viljellä entistä paremmin. Vuonna 1746 val-
tiopäiville jätettiin muistio, jonka mukaan maan kaikissa oppilaitoksissa pitäisi 
opettaa luonnontieteitä klassisten kielten opetuksen kustannuksella. Muistio ei 
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johtanut suoranaisiin päätöksiin, mutta Turun Akatemiaan perustettiin seuraa-
vana vuonna talousopin professuuri.66 Upsalan yliopisto sai myöhemmin vuonna 
1759 lahjoituksena toisenkin talousopin professuurin.67 

Maatalouden kehittäminen tuli yliopistoihin myös muualla Euroopassa 
1700-luvulla. Ensimmäinen taloustieteen varsinainen oppituoli perustettiin 
vuonna 1727 Hallen yliopistoon. Leipzigin yliopistoon taloustieteen professuuri 
perustettiin vuonna 1742 ja Göttingenin yliopistoon vuonna 1770. Toisin kuin 
Ruotsissa, Saksan alueen yliopistojen taloustieteen professorit opettivat pääasias-
sa hallintoa ja juridiikkaa tai kameralismia, joka korosti valtion rahatalouden 
merkitystä ja käsitteli jonkin verran maataloutta.68  

2. Hyötyajattelu Turun Akatemiassa

Hyötyajattelu oli erityisen voimakasta Suomen alueella, joka oli 1700-luvun alku-
puoliskon sotien ja miehitysten runtelema ja jossa oli aikaisemminkin tehty useita 
uudistussuunnitelmia sotien jälkeen.69 Utilitarismi johti myös Turun Akatemian 
uudistumiseen. Tämä oli mahdollista, sillä suurvaltasotien jälkeen Yliopisto oli 
aloittanut toimintansa lähes tyhjästä vuonna 1722. Monet nimitetyistä uusista 
professoreista tulivat turkulaispiirien ulkopuolelta ja olivat opiskelleet ulkomail-
la. Sukupolvenvaihdos edisti uudenlaisen, aikaisempaa vapaamman tieteellisen 
ajattelun – erityisesti wolffilaisuuden ja baconismin – tuloa ja Akatemian nousua 
valtakunnan utilitaristisimmaksi yliopistoksi.70 

Carl von Linnén opeilla oli suuri vaikutus Turun Akatemian luonnontieteiden 
kehitykseen, sillä von Linné oli yhteydessä Akatemian opettajiin sekä oli myös 
opettanut heitä.71 Merkittävä käänne kohti hyödyn aikakautta oli, että luonnon-
tieteiden professoriksi nimitettiin vuonna 1737 linnéläinen Johan Browallius 
(1707–1755, virassa 1737–1746, teologian professori 1746–1749), joka oli tutustunut 
Carl von Linnéhen ja Wolffin filosofiaan. Linnén tavoin Browallius näki papis-
ton keskeisen roolin luonnontieteellisen tiedon levittämisessä: luonnonhistorian 
oppien avulla pappi tuli lähemmäksi seurakuntaansa, sillä hän saattoi puhua 
rahvaalle tutuista asioista ja olla esimerkkinä myös viljelemällä maata. Vuonna 
1737 Browallius julkaisi Tankar öfver Naturkunnigheten, och huru then bör drifvas 
vid en Academia -teoksen, jossa hän kirjoitti, että oli tärkeä irtautua spekulatii-
visuudesta havaitsemisen ja kokeellisen tutkimuksen avulla Baconin empirismin 
hengessä. Luonnontieteiden perustan muodostivat hänen mukaansa yksinker-
tainen luonnonhistoria eli muun muassa talouden ja maanviljelyksen perustie-
dot. Fysiikan, kemian ja luonnonhistorian (biologian) lisäksi yliopistoissa tuli 
olla myös soveltavia luonnontieteitä eli maatalouden, vuorityön ja teollisuuden 
tutkimusta ja opetusta.72

Hattujen sodan jälkeen vuonna 1744 luonnontieteiden professori Johan 
Browallius julkaisi kaksiosaisen väitöskirjan De Oeconomia, jossa hän korosti 
kunniallisen, hyödyllisen ja miellyttävän maatalouden merkitystä talouselämäl-
le. Browalliuksen mielestä maatalous oli roomalaisten ihanteiden mukainen res 
rustica, joka käsitti maanviljelyn lisäksi istutukset, puutarhanviljelyn, metsän-
hoidon, karjatalouden, metsästyksen ja kalastuksen. Vuonna 1744 julkaistiin 
myös Yliopiston ensimmäinen maataloutta käsittelevä graduaaliväitöskirja, 
Browalliuksen hengessä antiikin klassillisia maatalouden ihanteita vaaliva 
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H. E. Carlingtonin maisterinväitös hämäläisten maanviljelystä (De Agricultura 
Tavastensium), joka oli vielä vanhaan tapaan latinankielinen. Kun Browallius 
siirtyi teologian professoriksi, luonnontieteen professoriksi valittiin Carl Fredrik 
Mennander (vanhempi, 1712–1786, virassa 1746–1751, myöhemmin Turun piispa 
ja Upsalan arkkipiispa). Hän jatkoi talouden edistämistä luonnontieteen tutki-
muksen avulla. Mennander luennoi luonnontieteiden eri aiheista, mutta hänen 
keskeisimpiä tutkimusaiheitaan olivat maatalous.73

Utilitarismin nimissä tehty yliopisto-opintojen tehostamistoimenpide Turun 
Akatemiassa oli vuonna 1737 ensimmäisenä Ruotsissa perustettu dosenttilaitos, 
joka korvasi aiemman yksityisopetusjärjestelmän. Eri alojen dosenttien (magistri 
docentes) myötä Yliopistoon tuli uusia oppiaineita.74 Myös talousopin opetus alkoi 
dosentti Johan Kraftmanin johdolla vuonna 1746 ennen talousopin professuurin 
perustamista seuraavana vuonna.75 Uusi ajattelumaailma ei näkynyt ainoastaan 
filosofisessa tiedekunnassa vaan myös lääketieteellisessä tiedekunnassa, jonka 
ensimmäinen lääketieteen tohtori valmistui vuonna 1742 eli yli 100 vuotta Aka-
temian toiminnan aloittamisen jälkeen. Tätä ennen lääketieteellinen tiedekunta 
olikin ollut vain muodollinen osa Turun Akatemiaa eikä juurikaan varsinaisten 
lääkäreiden koulutusta varten, sillä papit hoitivat usein lääkäreiden tehtäviä.76 

Hyödyn aikakausi pyrki järjestelemään uudelleen yliopistoja ja myös akatemi-
soimaan uusien ammattialojen koulutusta. Vuonna 1745–1750 toimi Ruotsissa kas-
vatuskomissio, joka esitti hyvin radikaaleja muutoksia yliopistoihin: sen mielestä 
muun muassa yliopistot olisi pitänyt korvata järjestelmällä, jossa olisi eri am-
matteihin valmistavia nykyisten ammattikorkeakoulunkaltaisia tiedekuntia, ja 
yliopistoille tuli antaa omat ammattitutkintonsa. Opiskelijat olisivat varhaisessa 
vaiheessa valinneet oman alansa ja sen mukaisen yliopiston. Turun Akatemiasta 
olisi tullut eräänlainen maatalouskorkeakoulu, joka olisi vastannut maanvilje-
lijöiden koulutuksesta. Yliopistoista olisi poistettu filosofiset tiedekunnat, jossa 
yleensä vasta opintojen loppuvaiheessa valittiin oma erikoistumisala. Tavoite oli 
nostaa Tiedeakatemian statusta ja keskittää tutkimus sinne, kun taas yliopistojen 
olisi tullut keskittyä koulutukseen eli olla sekä ammattiin tähtääviä että yleis-
sivistäviä. Muiden Ruotsin yliopistojen tavoin Turun Akatemia vastasi kuitenkin 
kasvatuskomission esityksiin kieltävästi, sillä uudistus vaikutti liian radikaalilta: 
yliopistot eivät halunneet olla keskusvallan ohjauksessa olevia ammattioppilai-
toksia vaan halusivat jatkaa perinteistä rooliaan tieteiden ja sivistyksen vapaina 
instituutioina.77 Toisaalta tässä kyse oli akateemisesta sulkemisesta ja perinteisten 
oppiaineiden edustajien pyrkimyksestä säilyttää itsellään yliopistollisen koulu-
tuksen monopoli: yliopistot olivat pitkään olleet osa kirkollista järjestelmää ja 
keskittyneet erityisesti pappis- ja virkamieskoulutukseen, joten yliopistollisten 
oppiaineiden edustajat halusivat – kuten muuallakin Euroopassa samaan aikaan 
– turvata omien oppialojensa ja professioittensa aseman ja estää uusien ammatti-
ryhmien nousun sulkemalla heidän mahdollisuutensa yliopistolliseen ammatti-
koulutukseen.78

Vaikka kasvatuskomission yliopistojärjestelmän uudistus tyrmättiin, komis-
sio oli tuonut pohdittavaksi muita uudistusehdotuksia, joita vähitellen alettiin 
toteuttaa. Erityisesti uudistukset näkyivät Turun Akatemian käytännön alojen 
opinnoissa: anatomian opetustoiminta tehostui, kemia sai laboratoriotilat ja far-
masia oman apteekkinsa. Myös filosofisen tiedekunnan opetustoiminta tehostui. 
Kollegioista muodostui Yliopiston tärkein opetusmuoto. Vuodesta 1749 Turun 
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Akatemiassa oli ollut mahdollista suorittaa oikeustutkinto, ja tämä virkatutkinto 
korosti edelleen Yliopiston merkitystä tulevien virkamiesten kouluttajana.79 

Samoihin aikoihin tapahtui myös merkittävä muutos Ruotsin yliopistojen kie-
lipolitiikassa: kun tavoitteeksi tuli tiedon levittäminen mahdollisemmin laajalle 
yleisölle, vuonna 1748 valtiopäivät päättivät, että muun muassa luonnonhistoriaa 
ja Ruotsissa esiintyviä taloudellisesti tärkeitä ilmiöitä käsittelevät väitöskirjat tuli 
kääntää latinasta ruotsiksi. Koska yliopistot pitivät kääntämistä kalliina, päätet-
tiin että väitöskirjat sai julkaista suoraan ruotsiksi. Kotimaisella kielellä kirjoi-
tetut väitöskirjat käsittelivät erityisesti hyötyajattelua, ja niiden osuus kaikista 
väitöskirjoista oli suurin juuri hyödyn aikakaudella 1750–1780-luvuilla.80

Talousopin opetusta Turun Akatemiassa alkoi ajaa aktiivisesti talouselämän 
kohentamisesta kiinnostunut Turun varamaaherra Lars Johan Ehrenmalm, joka 
kääntyi Yliopiston kanslerin, kreivi Carl Gustaf Tessinin puoleen. Hän lähetti 
kesällä 1746 Akatemian konsistorille kirjelmän, jonka mukaan uusi oppiaine oli 
tulossa akateemiseen opetukseen ja oli johtamassa opetustoimintaa uusille urille. 
Konsistori ehdotti, että talousopista luennoisi joku Akatemian monista talous-
opista innostuneista nuorista tutkijoista.81 Ehdotus talousopin luento-opetuksen 
aloittamisesta oli siinä mielessä ristiriitainen, että dosentti Johan Kraftman oli 
aloittanut jo kevätlukukaudella 1746 maataloutta käsittelevät luennot Turun Aka-
temiassa.82 Kraftman ei kuitenkaan ollut Linnén oppilas eikä edustanut puhtaasti 
linnéläistä talousoppia vaan hyötyajattelun sijaan tarkasteli käytännön maata-
loutta ja julkisen talouden kysymyksiä sekä kannatti pikemminkin tilastolliseen 
suunnitteluun pohjautuvaa talousoppia, joka oli keskeinen osa myöhemmin 
1700-luvulla syntynyttä fysiokratiaa. Lisäksi dosentti Kraftman oli mitä ilmei-
simmin poliittisesti myssyjen puolella.83 Ruotsin Kuninkaallisen Tiedeakatemian 
keskeiset toimijat olivat tuolloin kuitenkin hattuja ja kannattivat linnéläistä ta-
lousoppia, joka keskittyi yksityistalouteen.84 Sen vuoksi dosentti Kraftman ei 
ollut sopiva johtamaan Akatemian uutta ja tärkeää oppialaa. 

Joulukuussa 1746 kuninkaalle lähettämässään kirjeessä hattupuolueen näkyvä 
johtaja, kansleri Carl Gustaf Tessin oli sitä mieltä, että olisi perustettava talous-
opin professuuri Turun Akatemiaan. Akatemiassa professuurin perustamista 
ajoi rehtorina ollut hattupoliitikko ja utilitarismin kannattaja Johan Browallius. 
Upsalan esikuvien mukaisesti kreivi Tessin ehdotti talousopin professuurin 
perustamista juuri vapautuneen runousopin professuurin tilalle. Sen oppiala 
vaihdettiinkin keväällä 1747. Talousopin professuurin opetusalaa rajattiin niin, 
että professorin tuli keskittyä yksityiseen talouteen ja välttää julkisen talouden 
käsittelyä. Keskusvalta ei suosinut puuttumista julkiseen talouteen, joka toisaalta 
katsottiin kuuluvan läheisesti oikeustieteisiin.85

Akatemian talousopin professuurin perustaminen oli merkittävä asia siinä 
myös mielessä, että talousoppi oli ensimmäinen uusi oppiala, joka sai oppituolin 
Yliopistossa lähes sataan vuoteen. Samalla vuonna 1747 tapahtui luonnontietei-
den eriytymistä: vuonna 1640 perustetun luonnontieteen professuurin opetus-
ala käsitti enää lähinnä eksaktit luonnontieteet eli matematiikan, fysiikan ja 
tähtitieteen, kun taas talousopin professorin alaan kuuluivat luonnonhistoria eli 
eläintiede, kasvitiede ja mineralogia sekä kemia ennen kemian ensimmäisen pro-
fessuurin perustamista vuonna 1761. Talousopin oppituolin käytännönläheisyys 
näkyi siinä, että sen väitöskirjojen kieli oli ruotsi ja viranhaltijan edellytettiin 
osaavan myös suomea, kun taas teoreettisten luonnontieteiden kielenä säilyi pää-
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asiassa latina. Talousopin tarkoitus olikin opettaa tulevia pappeja ja virkamiehiä 
parhaalla mahdollisella tavalla eli omalla äidinkielellään, jotta he olisivat voineet 
parhaiten valistaa eli antaa selkeitä maa- ja metsätalouden neuvoja sekä olla esi-
merkkeinä rahvaalle.86 

Talousopin professuurin virkanimitysprosessi oli monimutkainen, ja ensim-
mäiseksi talousopin professoriksi nimitettiin monien vaiheiden jälkeen Browalli-
uksen tukema Pehr Kalm (1716–1779, virassa 1747–1779). Hän oli Carl von Linnén 
oppilas ja suosikki. Se että Kalm valittiin virkaan, vahvisti linnéläisen ajattelun 
asemaa Turun Akatemiassa. Talousopin virkaa hakivat myös dosentti Johan 
Kraftman, joka asetettiin toiselle sijalle, sekä kaksi muuta.87 

Kalmin valinta ja talousopin professuurin oppialan rajaus julkiseen talouteen 
kertoivat siitä, että Turun Akatemian talousopin oppituolin haluttiin keskittyvän 
linnéläisen ajattelun ja luonnollisen teologian mukaiseen opetuksen ja tutkimuk-
seen. Toisin kuin toiselle sijalle nimitysprosessissa päässyt maatalousmies ja kan-
santaloudellisista kysymyksistä kiinnostunut dosentti Kraftman, Kalm ei ollut 
kovinkaan kiinnostunut maanviljelyksestä, vaan häntä kiinnostivat kasvitiede ja 
maatalouden muut ja uudenlaiset osa-alueet, etenkin puutarhatalous. Pehr Kalm 
edusti enemmän teoreettista ajattelua, ja Johan Kraftman käytännönläheistä 
ajattelua. Luonnonteologia oli Kraftmanille vierasta, sillä hän oli enemmänkin 
pietisti ja vierasti henkilökohtaisten uskonasioiden liittämistä tieteeseen. Yli-
opisto antoi myöhemmin vuonna 1752 Kraftmanille matematiikan ylimääräisen 
professuurin, jota Kraftman hoiti vastahakoisesti muutaman vuoden. Vuonna 
1758 Kraftman jätti Yliopiston ja keskittyi harjoittamaan maataloutta Koiviston 
tilalla Ulvilassa lähellä Poria, jossa hän oli triviaalikoulun rehtorina. Koiviston 
tilaa Kraftman hoiti esimerkillisesti ja uudistusmielisesti, ja kokemuksiensa pe-
rusteella hän kirjoitti tutkimuksia ja pamfletteja maataloudesta, maataloustyö-
voimasta, metsien kaskeamisesta. Vuonna 1778 Kraftmanista tuli Tiedeakatemian 
jäsen kustavilaisella ajalla.88

Talousopin professori Pehr Kalm lähti pian professorinimityksen jälkeen tut-
kimusmatkalle Pohjois-Amerikkaan. Matkan päätarkoitus oli löytää uusia hyöty-
kasveja Ruotsiin, mikä ei juurikaan toteutunut, sillä maahan tuodut kasvit eivät 
lopulta menestyneet Suomen ilmastossa. Vuosina 1747–1751 tehdyn matkan suurin 
ansio oli matkakirja (En resa til Norra America, I–III; 1753–1761), jonka ansiosta 
Pehr Kalmista tuli Turun Akatemian kansainvälisesti tunnetuimpia tiedemiehiä. 
Kalmin opetus- ja tutkimustyön päämäärä oli Suomen talouden edistäminen. 
Hän oli myös akatemian vuonna 1757 perustetun kasvitieteellisen puutarhan 
ensimmäinen esimies. Professori Kalm luennoi pääasiassa maataloudesta eikä 
niinkään muista aikakauden talouden keskeisistä osa-alueista kuten vuoriteol-
lisuudesta, teollisuudesta tai kaupasta. Tässä näkyi talousopin oppituolin tavoite 
keskittyä Suomen alueen tärkeimmän elinkeinon eli maatalouden kehittämiseen. 
Samoin hänen ohjaamistaan 146 maisterinväitöskirjasta kolmannes käsitteli 
maataloutta kuten puutarhanhoitoa ja suoviljelyä, kahdeksan väitöskirjaa metsä-
taloutta ja muutama väitöskirja käsitteli karjanhoitoa. Kalm kirjoitti kymmeniä 
artikkeleita Tiedeakatemian julkaisusarjaan. Hän oli hyvin ahkera professorin 
toimessaan ja siksi häntä onkin pidetty ”utilitaristien kuninkaana”.89

1700-luvun puolivälissä kemia oli vakiinnuttanut asemansa tiedemaailmassa. 
Ruotsissa kemian nousu oli lähellä vuoriteollisuuden eli maatalouden jälkeen 
valtakunnan toiseksi tärkeimmän elinkeinon merkityksen nousua. Upsalan yli-
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opisto sai kemian professuurin vuonna 1750 ja Turun Akatemia vuonna 1761. Aka-
temian ensimmäiseksi kemian dosentiksi nimitettiin Samuel Chydenius vuonna 
1752. Kemian varsinainen uranuurtaja Suomessa oli kuitenkin Pehr Adrian Gadd 
(1727–1797, kemian professori 1761–1787). Hänen professorikaudellaan Akatemia 
sai kemian laboratoriorakennuksen vuonna 1762. Gadd oli Kalmin kilpailija vil-
jelykokeissa ja uusien hyötykasvien etsimisessä, ja myös Gadd edisti puutarhavil-
jelyn leviämistä Suomessa. Hän painotti kemian käytännöllisyyttä ja taloudellista 
merkitystä eikä niinkään teoreettisuutta: keskiöön nousivat erityisesti maanvilje-
lyskemia ja muun muassa elintarvikekemia. Gaddin pääteos kemiassa oli väitös-
kirjasarjana julkaistu Åkerbrukets chemiska grunder (1761–1764) ja maanviljelyssä 
800-sivuinen suurteos Försök til en systematisk inledning i svenska landt-skötseln 
(1773–1777). Gaddin väitöskirjat käsittelivät lähes samoja aiheita kuin Kalmin eli 
maatalouden sekä metsänhoidon tehostamiskeinoja mutta myös mineralogiaa ja 
esimerkiksi kalastusta.90

Kalm ja Gadd olivat tuotteliaita ja ahkeria tutkijoita – myös siten he olivat 
hyötyajattelun hengen mukaisia. Pitkälti heidän toimintansa ansiosta Turun Aka-
temiasta tuli hyötyajattelun tutkimuksen johtavin yliopisto Ruotsissa. Toisaalta 
vuosien 1745–1750 kasvatuskomissio olikin ehdottanut, että Turun Akatemia olisi 
keskittynyt maanviljelijöiden koulutukseen, mikä toteutui siinä muodossa, että 
Akatemia keskittyi maa- ja metsätalouden kysymyksiin. Pelkästään ajankohtai-
seen yhteiskunnalliseen asiaan eli hyötyyn tähtäävä tutkimus ja opetus vaikut-
tivat kuitenkin talouselämään loppujen lopuksi toivottua vähemmän ja niiden 
suoranaista vaikutusta maa- ja metsätalouteen on vaikea arvioida.91

Hyödyn aikakauden tutkimustoiminnassa ei ollut niinkään kyse tiedemaail-
man intresseistä, vaan soveltavien luonnontieteiden laaja harrastus ja käytännön-
läheisten ilmiöiden tutkimus olivat pitkälti valtiovallan merkantilistisen ohjauk-
sen tulosta. Hyödyn aikakausi olikin murrosaikaa, jolloin Turun Akatemia hy-
väksyi luonnontieteellisen tutkimustoiminnan ja suuntautui palvelemaan myös 
talouselämän käytännön kysymyksiä. Keskeistä oli oman valtakunnan talouden 
eikä niinkään tieteen kehittäminen, mikä näkyi erityisesti maisteriväitöskirjojen 
aiheissa ja tasossa. Yliopistoissa ei kuitenkaan harjoitettu maatalous- tai met-
sätieteellistä opetus- ja tutkimustoimintaa modernissa mielessä, vaan maa- ja 
metsätaloutta tarkasteltiin lähinnä taloudellisen kehittämisen kannalta ja lähinnä 
talousopin ja kemian oppituoleissa. 1700-luvulla talousoppi ei ollut tiede vaan 
eräänlainen aatevirtaus, joka ei vakiintunut tai uudistunut vaan jäi uusien vir-
tauksien alle.92

3. Fysiokratia sekä agronomien ja 
metsänhoitajien ammattikuntien alku  

Hyödyn aikakausi alkoi hiipua 1700-luvun lopussa, kun luonnontieteet teore-
tisoituivat ja hyötyajattelun tilalle tuli fysiokraattis-liberalistinen ajattelu. Niin 
sanottu vapauden aikakausi eli säätyvaltiopäivien vallan kausi päättyi vuonna 
1772, jolloin kuningas Kustaa III otti vallan itselleen valtiopäiväsäädyiltä ja alkoi 
kustavilainen aikakausi. Jo ennen tätä myssyt olivat syrjäyttäneet valtiopäivillä 
hyötyajattelua ja merkantilismia kannattaneet hatut. Myssyt kannattivat erityi-
sesti maataloutta ja maatalouselinkeinoja mutta vastustivat monia merkantilis-
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tisia piirteitä. Heidän ajattelunsa oli lähellä fysiokratiaa, joka oli tuolloin muo-
dissa ollut eurooppalainen aatesuunta. 1750- ja 1760-luvulla syntynyt fysiokratia 
(suomeksi luonnon valta) halusi syrjäyttää merkantilistisen keskusjohtoisuuden, 
ja tällä tavalla se oli lähellä yksilön vapauksia painottavan taloudellisen liberalis-
min ajatuksia. Kun merkantilismi oli painottanut ylellisyystuotteiden tuotantoa 
ja puutarhanviljelyä, fysiokratia painotti vaatimatonta maaseutuelämää ja maa-
taloutta. Maatalous oli fysiokraattien tai ekonomistien – kuten he itseään myös 
nimittivät – mielestä ainoa elinkeino, joka tuotti uutta varallisuutta. Kun mer-
kantilismi painotti vaurautta ja valtioiden välistä kilpailua, fysiokratia painotti 
yhteistyötä ja valtion ohjauksesta vapaata kilpailua. Fysiokraattien mielestä maa-
ilman varallisuus ei ollut vakio kuten merkantilistit ajattelivat, vaan varallisuutta 
saattoi lisätä toimimalla sopusoinnussa luonnonlakien kanssa.93 

Fysiokratia kehittyi Ranskassa, jonne vuonna 1761 kuningas Ludvig XV perusti 
Ranskan Maatalousseuran (alun perin nimeltään Société Royale d’Agriculture de 
la Généralité de Paris, vuodesta 1915 Ranskan Maatalousakatemia eli Académie 
d’Agriculture de France). Fysiokratian aikakausi merkitsi maatalouden arvostuk-
sen nousua Euroopassa mutta myös maa- ja metsätalouden tutkimuksen, am-
mattikoulutuksen ja sen myötä ammattikuntien kehitystä. Fysiokratian keskeisin 
ajattelija oli ranskalainen François Quesnay.94 

Fysiokratian myötä Ruotsissa alettiin keskustella valtiopäivillä 1760- ja 1770-lu-
vulla uudella tavalla talonpoikien hyvinvoinnista ja talonpoikaissäädyn privile-
gioista.95 Myssyjen tultua valtaan seuraavana vuonna Ruotsissa kiellettiin monien 
ylellisyystavaroiden kuten kahvin ja viinien maahantuonti ja käyttö. Näin perin-
teinen, kotimainen maataloustuotanto nousi uuteen arvoonsa.96 Fysiokratia ko-
rosti myös tasa-arvoisuutta, joka näkyi vuoden 1789 Yhdistys- ja vakuuskirjassa, 
joka tähtäsi monin tavoin talonpoikien aseman parantamiseen. Lisäksi talonpojat 
saivat vapaan metsänkäyttö- ja metsästysoikeuden tiluksillaan.97 Fysiokratia vai-
kutti edelleen liberalistisen talousteorian nousuun. Tunnetuimpia suomalaisia li-
beralismin kannattajia oli poliitikko, kirkkoherra Anders Chydenius (1729–1803), 
joka oli liberalistisen talousteoreetikon Adam Smithin (1723–1790) aikakalainen. 
Myssypuolueen edustajana hän arvosteli merkantilistista talouspolitiikkaa ja sen 
rajoituksia – etenkin monopoleja – sekä puolusti maaseutua ja sen elinkeinoja.98 

Fysiokratian myötä Turun Akatemian luonnontieteiden tutkimus alkoi aluksi 
entistä enemmän painottaa maanviljelyä, maataloustekniikkaa ja metsänhoitoa, 
jolloin linnéläinen puutarhanhoidon tutkimus ja kasvinistutuskokeet väistyivät. 
Myöhemmin 1700-luvun lopulla teoreettisen opetuksen määrä alkoi kasvaa myös 
talousopissa, jossa luonnonhistoria sekä kasvi- ja eläintiede valtasivat alaa. Kriit-
tinen ajattelu johti myös siihen, että 1700-luvun lopulla maisteriväitösjärjestel-
mässä ei enää ollut tärkeää teologinen oikeaoppisuus tai luonnonteologia vaan 
tieteellinen pätevyys. Kun luonnontieteet teoretisoituivat, hyödyn aikakauden 
käytännönläheiset ja taloutta käsittelevät tutkimukset ja opinnäytteet eivät enää 
vaikuttaneet kovin tieteellisiltä, jolloin talousoppi ja siihen liittyvä hyötyajattelu 
eivät olleet enää yhtä arvostettuja Yliopistossa kuin aikaisemmin. 

Luonnontieteiden teoretisoitumisen lisäksi hyödyn aikakauden päättymiseen 
vaikutti se, että Turun Akatemian tieteellisen elämän ja opetuksen keskiöön tuli 
uushumanismi 1700-luvun lopulla. Uushumanismi vähensi kiinnostusta sovel-
taviin luonnontieteisiin, sillä se ei painottanut hyötynäkökohtia vaan antiikin 
ihanteita, joiden esikuvia sovellettiin omaan aikaan. Kuitenkin uushumanismi 
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ihaili moraalisesti puhtaana pitämäänsä maaseutua ja maataloutta.99 1700-luvun 
lopulla maa- ja metsätalouden harrastus alkoikin vähitellen hiipua Turun Aka-
temiassa ja keskittyi vuonna 1797 Turussa perustettuun Suomen Talousseuraan. 

Suomen Kuninkaallinen Talousseura (Hushållningssällskapet, suomeksi aluk-
si Kuningallinen Suomen Huonenpidon Seura Turuusa tai Kuningallinen Suoma-
lainen Huonenhallituksen Seura, myöhemmin suuriruhtinaskunnan aikana Kei-
sarillinen Suomen Talousseura) perustettiin vuonna 1797 eli samoihin aikoihin, 
kun talousopin merkitys Kuninkaallisessa Turun Akatemiassa oli hiipumassa. 
Talousseura oli Ruotsissa toimineen, vuonna 1766 perustetun Kuninkaallisen Pat-
rioottisen Seuran (Kungl. (Svenska) Patriotiska Sällskapet till konsters, slöjders 
och rikets näringars uppmuntran) vastine Turussa, sillä Suomen näkökulmasta 
Patrioottinen Seura oli liian Tukholma-keskeinen. Talousseuran päätarkoitus oli 
edistää taloutta, erityisesti maataloutta muun muassa antamalla kirjoituksissaan 
tietoa uusien kasvien kuten perunan viljelystä ja uusista viljelymenetelmistä sekä 
karjatautien ehkäisystä ja hoidosta. Talousseura keskittyi neuvontaan ja valis-
tukseen, joka suuntautui lähinnä säätyläistöön. Tarkoitus olikin, että valistuneen 
säätyläistön esimerkkien avulla rahvas omaksuisi muun muassa uusia viljelyme-
netelmiä. Turun Akatemian opettajat julkaisivatkin kansantajuisia kirjoituksia 
Talousseuran kautta. Seuran jäseninä oli aluksi tiedemiehiä, virkamiehiä, upsee-
reja ja kartanonomistajia. Talousseura sai uusia tietoja maataloudesta keräämällä 
tietoja jäseniltä sekä keskeisten ongelmien ratkomiseksi järjestettyjen kirjoituskil-
pailujen avulla. Seura julkaisi kirjoituksia kahdessa julkaisusarjassaan vuodesta 
1803 alkaen ja Aurora-seuralta siirtyneessä sanomalehdessä (Åbo Tidningar / Åbo 
Tidning). Päämääriinsä Talousseura pyrki myös jakamalla palkintoja maanvilje-
lyn tai talouselämän kehittämisessä edistyneille.100

Siirtyminen pois hyötyajattelusta oli kuitenkin hidasta Turun Akatemiassa, 
sillä keskeinen utilitaristi P. A. Gadd hoiti virkaansa vielä vuosikymmenen jää-
tyään eläkkeelle. Vuonna 1793 talousopin professoriksi nimitettiin Carl Niclas 
Hellenius (aateloituna von Hellens, 1745–1820, virassa 1793–1816). Hän oli vielä eh-
tinyt olla von Linnén oppilaana mutta oli enemmän kiinnostunut kasvitieteestä 
kuin hyötyajattelusta. Muutoksesta kertoo myös se, että talousopin professuurin 
nimi muutettiin vuonna 1793 talousopin ja luonnonhistorian professuuriksi. Maa- 
ja metsätalouden tutkimus alkoi tässä vaiheessa vähitellen hävitä Yliopistosta. 
Myös kemia teoretisoitui ja irtautui hyötyajattelusta. Gaddin seuraajaksi valit-
tiin vuonna 1789 Johan Gadolin (1760–1852, virassa 1789–1822), joka ei enää ollut 
kiinnostunut sovelletusta vaan teoreettisesta, erityisesti orgaanisesta kemiasta.101

Fysiokratian ja valistusaatteen myötä maa- ja metsätalouden koulutus alkoi-
vat vakiintua Euroopassa 1700-luvulla. Tämä oli osa jo 1600-luvulla alkanutta 
yliopistojen ulkopuolisten ammattioppilaitosten syntyä ja oli seuraus siitä, että 
keskiaikaisen tiedekuntajaon sitomat yliopistot eivät ottaneet mukaan toimin-
taansa lähinnä uusia käytännön aloja.102 Erikoiskoulut olivat opistoja, jotka 
keskittyivät tiettyyn alaan, opettivat käytännön taitoja ja ammattikasvatusta ei-
vätkä juurikaan harjoittaneet tieteellistä tutkimusta tai yleissivistävää opetusta. 
Ensimmäinen tällainen ammattiopisto oli Haagin kirurgikoulu, joka perustet-
tiin vuonna 1637. Ammattikouluja alettiin perustaa kuitenkin pääasiassa vasta 
1700-luvulla valistuksen aikakaudella ja maa- ja metsätalouden ammattikouluja 
fysiokratian seurauksena samoihin aikoihin.103 Fysiokratian innoittamana rans-
kalainen eläinlääkäri Claude Bourgelat perusti Lyoniin Euroopan ensimmäisen 
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eläinlääkärikoulun vuonna 1762. Pariisin eläinlääkärikoulu perustettiin vuonna 
1765. Manner-Euroopan ensimmäinen maatalouskoulu perustettiin Unkarin 
Keszthelyyn vuonna 1797 (nykyisin Veszprémin yliopiston Georgikon-niminen 
tiedekunta). Ranskalaisen Quesnayn kirjoitukset innostivat edistämään maa-
taloutta myös englantilaista Arthur Youngia ja saksalaista Albrecht Thaeria, 
jota pidetään tieteellisen ja koetoimintaan perustuvan maanviljelyn perustajana. 
Vuonna 1806 Thaer perusti Möglinin tilalleen maatalousoppilaitoksen, josta tuli 
monien muiden maiden maatalousoppilaitosten esikuva.104 

Myös metsänhoitajakoulutus alkoi 1700-luvun lopulla. Talouden liberalisoitu-
minen 1700-luvun loppupuoliskolla oli vaikuttanut metsänhoitoon, sillä lainsää-
dännön muuttuminen oli pirstottanut maanomistusta ja lisännyt metsien liika-
hakkuita. Niitä haluttiin estää metsänhoitajien avulla. 1700-luvun loppupuolella 
perustettiin Saksassa useita metsäopistoja: Berliiniin vuonna 1770, Stuttgartiin 
vuonna 1772 ja Müncheniin vuonna 1790. Metsänhoidon ammattilaisten kou-
luttamisen uranuurtaja oli saksalainen Heinrich Cotta, joka perusti Zillbackin 
metsäkoulun vuonna 1795. Vuonna 1811 se muutti Tharandtiin ja muuttui metsä-
akatemiaksi vuonna 1816.105

1700-luvulla Ruotsin sääty-yhteiskunnassa vakiintuneet professiot olivat sidottuja 
säätyihin, valtion virkoihin ja yliopistokoulutuksen antamaan pätevyyteen. Pro-
fessioammatteja olivat upseerin, lakimiehen, papin ja opettajan ammatit, joihin 
yliopistokoulutus valmensi ja joilla oli omat statuksensa ja sisäiset hierarkiansa. 
Akateemisesti koulutettuja lääkäreitä Suomessa oli vasta 1700-luvun lopussa: 
vuonna 1740 ainoa yliopistokoulutettu lääkäri oli Turun Akatemian lääketieteen 
professori, ja vuonna 1809 Suomen suuriruhtinaskunnassa oli alle 30 lääkärin-
koulutuksen saanutta.106 

Ruotsin yliopistojen maa- ja metsätalouteen liittyvä talousopin opetus oli 
1700-luvulla suunnattu ensisijaisesti tuleville papeille. Maataloudella ei ollut 
vielä tässä vaiheessa valtion virkoja. Kuitenkin samoihin aikoihin kun hyödyn 
aikakaudella perustettiin ensimmäiset talousopin oppituolit ja maatalouden am-
mattikoulut, agronomikunta alkoi muodostua Ruotsissa. Ensimmäisen kerran 
agronomi-nimitys esiintyi vuonna 1747 eli utilitarismin alkuaikoina ja samana 
vuonna, kun Turun Akatemiaan perustettiin talousopin oppituoli. Tuolloin Ruot-
sin Ritarihuoneelle tehtiin ehdotus myöntää agronomi-titteli eteville herrasmies-
maanviljelijöille. Tässä vaiheessa ei voida kuitenkaan puhua agronomien profes-
sion muodostumisesta, sillä agronomeilla ei ollut vielä omia virkoja, seuroja tai 
omaa koulutusta tai tutkintoa. Symbolisen agronomi-tittelin kuten myös maa- ja 
metsätalouden yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen edistämisen tarkoitus oli 
lähinnä lisätä maanviljelyksen merkitystä ja säätyläistön kiinnostusta siihen.107 
Samoihin aikoihin Ranskassa syntyi gentilhomme agronome eli agronomiherras-
mies-titteli, jonka tarkoitus oli myös korostaa maanviljelyksen statusta aateliston 
piirissä. Agronome-titteli tuli ranskan kieleen fysiokratian myötä: omalla titte-
lillään osa maatalouden tutkijoista halusi erottautua fysiokraateista, jotka kyllä 
olivat nostaneet maatalouden kunniaan, mutta agronomit olivat tutkimuksillaan 
täydellistäneet maataloutta.108 

1700-luvulla aloittivat toimintansa myös Ruotsin ensimmäiset maatalouskou-
lut. Perunan Ruotsiin tuonut Jonas Alströmer (vuoteen 1751 Alström, 1685–1761) 
aloitti Höjentorpin tilallaan Västergötlandissa vuonna 1748 maatalouskoulun, 
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joka oli tarkoitettu ylioppilaille, jotka olivat aikaisemmin opiskelleet yliopistos-
sa. Alströmer oli yksi Ruotsin Tiedeakatemian perustajista ja tunnettu teknikko 
ja teollisuuden pioneeri, ja hän ehdotti myös käsityö- ja teollisuuskoulujen pe-
rustamista. Maatalouskoulu muutti myöhemmin Alingsåsiin ja oli toiminnassa 
vuoteen 1761 eli Alströmerin kuolemaan asti. Vuonna 1775 perustettiin Skaraan 
ensimmäinen ruotsalainen eläinlääkärikoulu.109

Metsänhoitajien ammattikunta oli alkanut muodostua jo uuden ajan alussa 
omien virkojen myötä. Aluksi keskiajalla metsänhoitotehtävät kuuluivat met-
sästysmestareiden tehtäviin – metsästyksen ja metsänhoidon katsottiin tuolloin 
kuuluvan yhteen. Ruotsin kruunun ensimmäiset metsästysvirkamiehet palkattiin 
1500-luvulla. Vuoden 1643 hallitusmuodossa säädettiin varsinaisen metsävirka-
kunnan eli jahtilaitoksen tehtävistä ja organisaatiosta. Aluksi metsävirkakunnan 
tärkein tehtävä oli metsästyksen valvonta. Vuonna 1682 kuningas Kaarle XI järjes-
ti metsävirkakunnan uudelleen lakkauttamalla valtakunnan jahtimestarin viran, 
jonka tilalle tuli neljä metsänvalvojaa, ja asettamalla maaherrojen alaisuuteen 
lääneihin ylijahtimestareita metsävirkamiesten päälliköiksi. Useimmilla metsä-
virkamiehillä oli sotilaskoulutus 1700-luvulla ennen metsänhoitajakoulutuksen 
alkua. Suomen alueen metsätalous ei kiinnostanut Ruotsin keskusvaltaa, joten 
Suomi ei saanut vielä Ruotsin vallan aikana kattavaa ja toimivaa metsävirka-
kuntaa. Lisäksi metsävirkakuntaa vastustettiin lähinnä heidän laittomuuksiensa 
vuoksi, joten se hajotettiin kahdesti 1700-luvun loppupuoliskolla. Vuoden 1793 
metsäasetus palautti metsävirkamiehet. Heidän asemansa vahvistettiin vielä 
vuoden 1805 metsäasetuksessa, joka oli voimassa Suomessa aina vuoden 1851 
metsäasetukseen asti.110

4. Uudet virkatutkinnot ja Talousseuran maanviljelyskoulut

Suomen tulo autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi vuonna 1809 katkaisi valtiol-
lisen yhteyden Ruotsiin. Turun Kuninkaallisesta Akatemiasta tuli Keisarillinen 
Turun Akatemia, ja siitä tuli ensisijaisesti suuriruhtinaskunnan keskushallinnon 
virkamiesten koulutusinstituutio. Yliopiston valtiollista asemaa korosti sen kyt-
keminen lähelle keisaria: vuoden 1811 menosäännössä keisari antoi Yliopistolle 
suuren lahjoituksen ja uusia virkoja, Yliopiston kanslerina toimi perintöruhtinas 
vuosina 1816–1896, ja Yliopiston nimeksi tuli Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto 
Suomessa keisari Aleksanteri I:n mukaan vuonna 1828 sen jälkeen, kun Yliopisto 
muutti Helsinkiin Turun palon jälkeen.111 

Yliopiston valtiollisen aseman korostuminen merkitsi sitä, että vaikka Yli-
opisto jatkoi vuonna 1640 syntyneen Turun Akatemian traditiota, se ei jatkanut 
Ruotsin vallan ajan traditioita luonnontieteissä: kun 1700-luvulla hyödyn aika-
kaudella Turun Akatemia seurasi aikansa eurooppalaista tieteellistä kehitystä ja 
keskittyi soveltaviin luonnontieteisiin, 1800-luvun alussa Yliopiston päähuomio 
siirtyi pääasiassa virkamiesten kouluttamiseen. Tässä mielessä Yliopisto ei vie-
lä 1800-luvun alussa seurannut kansainvälistä kehitystä, sillä samaan aikaan 
Länsi-Euroopassa – myös Ruotsissa – yliopistot keskittyivät myös tukemaan 
teollistumista kehittämällä luonnontieteellistä ja teknillistä tutkimus- ja opetus-
toimintaansa. Valtiollinen yhteys Venäjän kanssa merkitsi siis tiedepoliittista 
murrosta. Aleksanterin-Yliopiston virkatutkintojärjestelmä luotiin vuonna 1817, 
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jolloin annettiin asetus oikeuslaitokseen ja siviilihallinnon virkoihin valmis-
tavista tutkinnoista eli korkeammasta oikeustutkinnosta, oikeustutkinnosta, 
kameraalitutkinnosta, josta muodostui myös niin sanottu pikkukameriaalitut-
kinto, vuoritutkinnosta ja maanmittaritutkinnosta. Erityisesti vuoritutkintoon 
ja maanmittaritutkintoon sisältyi luonnontieteellisten oppiaineiden opintoja, 
ja maanmittaritutkintoa varten tuli suorittaa talousopin oppituolista opintoja, 
jotka koskivat muun muassa maanviljelyä ja muita maatalouden alueita sekä 
metsänhoitoa. Muut tutkinnot olivat juridisia tutkintoja. Yliopiston toiminnan 
päähuomio oli kuitenkin 1800-luvun alussa juridisessa ja humanistisessa koulu-
tuksessa, jonka avulla suuriruhtinaskunta saattoi turvata oman keskushallinton-
sa toiminnan ja yliopistolaiset saattoivat keskittyä herättämään kansallishenkeä 
ja kohottamaan suomen kielen asemaa romantiikan ajan ajattelun mukaisesti. 
Valtion virkamiesyliopistossa ei ollut juurikaan mahdollisuuksia soveltavien 
luonnontieteiden tutkimus- ja opetustyölle eikä yhteistyöhön elinkeinoelämän 
tai teollisuuden kanssa.112 

Virkatutkinnot vahvistivat Suomen suuriruhtinaskunnan byrokraattista jär-
jestelmää: pätevyyden antavat tutkinnot mahdollistivat pääsyn etuoikeutettuihin 
asemiin, eli tutkintojen avulla valtio sääteli virkasäätyyn pääseviä, ja toisaalta 
valtio esti uusien professioiden statuksen nousun. Uudet virkatutkinnot olivatkin 
sosiaalisen sulkemisen välineitä, sillä monet professiot jäivät vielä tässä vaiheessa 
yliopistokoulutuksen ulkopuolelle, ja toisaalta ne lisäsivät erityisesti aatelisten yli-
opisto-opintoja – virkatutkinnoista tuli entistä enemmän yläluokkainen erottau-
tumisen symboli eli merkki kuulumisesta säätyläistöön. Valtionhallinto oli ollut 
perinteisesti aatelisjohtoinen, mutta aatelilla oli ollut aikaisemmin mahdollisuus 
myös upseerinvirkoihin. Tilanne muuttui, kun keisari Aleksanteri I hajotti Suo-
men vakinaisen armeijan Suomen sodan jälkeen ja kun päätöksenteko keskittyi 
keskushallintoon, koska valtiopäivät eivät enää kokoontuneet ennen 1860-lukua. 
Lisäksi aatelisto ei vielä 1800-luvun alussa juurikaan osallistunut liike-elämään. 
Sen vuoksi etuoikeudet kytkeytyivät entistä enemmän hallintovirkoihin. Tämän 
vuoksi aateli halusi turvata uudessa valtiollisessa tilanteessa asemansa ja mahdol-
lisuuden pääsyn valtion virkoihin, joissa oli korkeat palkat ja eläke-etuudet ja joi-
hin yhteiskunnallinen rankijärjestelmä perustui. Virkatutkintojen seurauksena 
Yliopiston koulutustehtävä korostui, mutta samalla perinteinen pappiskoulutus-
tehtävä alkoi väistyä, ja Yliopistoon tuli aikaisempaa enemmän aatelisylioppi-
laita ja muita säätyläisiä, etenkin korkeimpien virkamiesten poikia. Näin myös 
Yliopiston läsnäolevien opiskelijoiden lukumäärä kasvoi. Mutta koska Yliopisto 
ei voinut olla pelkästään säätyläisille tarkoitettu, ylimmät säädyt halusivat estää 
rahvaan yliopistokoulutusta pitämällä oppikoulujen oppilasmäärät pieninä. Li-
säksi vuonna 1828 triviaalikoulut menettivät oikeuden lähettää oppilaitaan Yli-
opistoon. Näiden syiden vuoksi suuriruhtinaskunnan ajan alussa yliopistokoulu-
tuksen mahdollistama sosiaalinen liikkuvuus oli pientä, ja hallinnon korkeimmat 
virat pysyivät rahvaan ja alempisäätyisten ulottumattomissa.113

Myös sotilaskoulutus järjestettiin samoihin aikoihin kuin Yliopiston virka-
tutkintojärjestelmä: Suomen kadettikoulu päätettiin perustaa Haminaan vuonna 
1819. Kadettikoulu oli tarkoitettu lähinnä aateliston etuoikeuksien turvaamiseksi, 
sillä se hyväksyi oppilaikseen ensisijaisesti aatelispoikia.114

Kun Yliopisto siirrettiin Turun palon jälkeen Helsinkiin, se sai nimekseen 
Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto Suomessa ja uudet rakennukset sekä kirjas-
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ton. Lisäksi Yliopisto sai keisari Nikolai I:n hallituskauden alussa vuonna 1828 
uudet statuutit, jotka antoivat pohjan tiedeyliopistokehitykselle mutta korostivat 
edelleen virkamiesyliopistoroolia. Sääntöjen malli tuli Wilhelm von Humboldtin 
luomasta Berliinin valtiollisesta keskusyliopistosta. Keskeistä humboldtilaises-
sa mallissa oli, että filosofinen tiedekunta ei ollut vanhaan tapaan pelkästään 
propedeuttinen, muiden tiedekuntien opiskeluun valmentava vaan itsenäinen 
tutkimustiedekunta. Näin erityisesti luonnontieteet hyötyivät uudesta hum-
boldtilaisesta filosofisen tiedekunnan mallista, joka lisäsi tieteiden eriytymistä. 
Yliopistopolitiikka suosi luonnontieteitä, kun taas humanistisia oppiaineita 
pidettiin kumouksellisina. Merkittävin muutos, jolla oli vaikutusta tieteellisen 
tutkimukseen, oli filosofian tohtorin arvon ja siihen perustavan jatkokoulutus-
järjestelmän perustaminen vuonna 1828. Aikaisemmin filosofian maisterin arvo 
oli ollut tavallaan samalla myös tohtorin arvo, sillä se oli ollut filosofisen tiede-
kunnan korkein oppiarvo. Nyt väitöskirjasta tuli väittelijän itsensä kirjoittama, 
kun aikaisemmin oli yleensä ollut tapana, että professori kirjoitti maisterinväi-
tökset ja kandidaatit puolustivat niitä. Samalla luotiin järjestelmä, että Yliopiston 
opetusvirkoihin tarvittiin toinenkin väitöskirjan tasoinen tutkimus. Enää eivät 
riittäneet meriiteiksi korkea virkaikä ja yleinen oppineisuus, vaan opettajien tuli 
osoittaa myös tieteellinen pätevyytensä.115

Aleksanterin-Yliopiston tiede-elämä keskittyi pääasiassa kansallisen identitee-
tin luomiseen ja suomen kielen aseman kohottamiseen 1800-luvun alkupuoliskol-
la.116 Myös luonnontieteet keskittyivät kansallisesti merkittävän tiedon tuottami-
seen: tutkimus kohdistui kansallisiin aiheisiin, kuten Suomen maantieteeseen, 
maaperään, kasveihin ja eläimiin. Luonnontieteellistä tutkimusta kuitenkin 
haittasi vielä tutkimusvälineiden puuttuminen Suomessa.117 

Turun Akatemian viimeinen maataloutta käsittelevä väitös oli Carl Reinhold 
Sahlbergin (1779–1860, talousopin ja luonnonhistorian, vuodesta 1828 eläintie-
teen ja kasvitieteen professori 1818–1841) professoriväitös vuonna 1817 (Specimen 
academicum, observations quaedam de hordei in borealibus terries culti cito ma-
turescendi habitu et in re nostra rustica usu sistens). Sahlbergin latinankielinen 
väitös talousopin ja luonnonhistorian professorin virkaan käsitteli torniolaisen 
ja yläneläisen ohran kasvua. Professorin virassa Sahlberg kuitenkin painotti yhä 
enemmän luonnonhistoriaa – etenkin eläintiedettä –, mikä johtikin professuurin 
nimen muuttamiseen vuoden 1828 statuuteissa. Vaikka uusien statuuttien mu-
kaan eläintieteen ja kasvitieteen professorin tuli opettaa myös maatalouden pe-
rusteita, oppituoli keskittyi nyt biologiaan luonnontieteiden yleiseurooppalaisen 
kehityksen myötä, eikä sen opetus- ja tutkimustoiminnan tavoitteena enää ollut 
taloudellisen hyödyn tavoittelu.118 

Uusi valtiollinen asema merkitsi myös Suomen Talousseuran aseman muu-
tosta ja merkityksen kasvua. Vuonna 1809 seura muuttui kuninkaallisesta keisa-
rilliseksi ja sai oikeuden esittää toimintansa tulokset suoraan keisarille. Lisäksi 
sen toiminta taattiin siten, että sille myönnettiin valtiolta vuotuiset määrärahat 
rokotuksen ja perunanviljelyn edistämiseksi sekä keisarilta erillinen apuraha 
– Talousseura siis hoiti monia myöhemmin valtiolle siirtyneitä tehtäviä, koska 
keskushallinto ei ollut vielä kehittynyt. Koska Talousseura sai käyttöönsä valtion 
varoja, asiaan puuttui lopulta virkaatekevä kenraalikuvernööri kreivi G. M. Arm-
felt, joka tammikuussa 1813 vaati toimenpiteitä seuran toiminnan tehostamiseksi 
ja suuriruhtinaskunnan pääelinkeinon edistämiseksi. Lopulta Talousseuran sih-
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teeri, professori R. W. Radloff erosi tehtävästään vuonna 1813 talousepäselvyyksien 
vuoksi, ja hänen tilalleen valittiin hallituskonseljin oikeusosaston kopisti Carl 
Christian Böcker (1786–1841, sihteerinä 1813–1833).119

Böckerin sihteerikausi oli käänteentekevä Suomen Talousseuran toiminnalle. 
Kun Talousseura oli aikaisemmin keskittynyt talouselämän yleiseen kehittämi-
seen, sen toiminta suuntautui nyt pääasiassa vain maatalouden kehittämiseen, 
eli sen tarkoitus oli innostaa uusien innovaatioiden kokeiluun ja käyttöönottoon 
maanviljelyksessä. 1800–1820-luvuilla Talousseuran julkaisut käsittelivät muun 
muassa vuoroviljelyä, aitaustapoja, pellavanviljelyä, viinanpolttoa, suoviljelyä, 
karjanrehun korvikkeita sekä maaorjuutta. Omien julkaisujen lisäksi Talousseu-
ra julkaisi almanakoissa kirjoituksia, jotka käsittelivät 1810–1820-luvuilla muun 
muassa rokotusta, pellavan-, perunan- ja hampunviljelyä sekä lampaanhoitoa. 
Lisäksi Talousseura toimitti kiertokirjeitä, joissa se esimerkiksi kehotti lisäämään 
perunanviljelyä ja rokotuksia, sekä järjesti kirjoituskilpailuja. 1800-luvun alku-
vuosikymmeninä senaatti pyysi Talousseuralta useita lausuntoja maa- ja metsä-
taloudesta kuten koskenperkauksesta ja maan yleisen talouden parantamisesta. 
Seuran kirjeenvaihtajat puolestaan tekivät erilaisia taloudellisia kokeita ja tark-
kailivat säätä. Näiden tietojen pohjalta sihteeri Böcker puolestaan laati erilaisia 
tilastoja Suomen suuriruhtinaskunnasta.120 

1800-luvun alussa Talousseurasta tuli tiedeakatemian kaltainen instituutio. 
Suomen Talousseuran aseman ja merkityksen kasvuun 1810-luvulla vaikutti myös 
se, että tuolloin perustettiin Ruotsin Kuninkaallinen Maatalousakatemia (Kongl. 
Svenska Landtbruks-Academien, vuodesta 1956 Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien). Maatalousakatemiasta annettiin asetus vuonna 1811 ja se perustettiin 28. 
tammikuuta 1813.121 Aloite Maatalousakatemian perustamiseksi ja Talousseuran 
uudelleenorganisoituminen tapahtuivat melkein samanaikaisesti, sillä päivää 
ennen Maatalousakatemian perustamista kreivi Armfelt oli ollut mukana Talous-
seuran kokouksessa, jonka jälkeen alkoi seuran uudistuminen.122

Ruotsin Maatalousakatemian tarkoitus oli alusta alkaen edistää maataloutta 
muun muassa harjoittamalla valistus- ja koetoimintaa. Ensimmäinen akatemian 
koekenttä aloitti toimintansa vuonna 1814 Tukholman lähellä.123 Nähtävästi 
tämän innoittamana myös Suomen Talousseura pyrki aloittamaan maanviljelys-
koetoiminnan. Talousseuran sihteeri Böcker oleskeli muutaman vuoden Ruotsis-
sa ja tutustui siellä Maatalousakatemian koekenttätoimintaan. Toukokuussa 1821 
Talousseura anoi senaatilta lupaa, että se voisi käyttää perunarahastonsa varoja 
maanviljelyksen kokeisiin ja tutkimukseen sekä ulkomailta tuotujen viljelytapo-
jen kuten niittyviljelyn sovelluttamiseen Suomeen. Senaatti ei kuitenkaan suostu-
nut ehdotukseen. Myöhemmin 1820-luvun lopulla Talousseura lupasi korvauksia 
sellaisille viljelijöille, jotka tekisivät perunalla ja pellavalla ohjeiden mukaisia 
viljelykokeita. Vapaaehtoisia ei tällaisiin kokeisiin löytynyt, mutta seuran jäsenet 
raportoivat muista viljelykokeista.124

Myös läänintalousseuramalliin125 C. C. Böcker sai idean Ruotsista. Läänin-
talousseurojen tarkoitus olisi ollut lisätä maatalouden valistus- ja koetoimintaa 
Suomessa. Se ei kuitenkaan saanut kannatusta Talousseurassa ilmeisesti sen 
vuoksi, että ehdotettujen läänintalousseurojen jäseneksi saattoi päästä myös ta-
lonpoikia. Kuitenkin ensimmäinen läänintalousseura, Oulun Läänin Talousseura 
perustettiin jo vuonna 1828 ja toinen, Viipurin Läänin Maanviljelysseura vuon-
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na 1847. Muiden alueiden ensimmäiset läänintalousseurat syntyivät pääasiassa 
1850–1860-luvuilla.126

Talousseuran toiminta tehostui ja muuttui tiedeakatemian kaltaiseksi samoi-
hin aikoihin, kun Suomen ensimmäisen varsinaiset tieteelliset seurat perustettiin 
Turun Akatemian piirissä 1820-luvulla. Vuonna 1820 perustettiin Medicinska 
sällskapet i Åbo, vuonna 1821 Societas pro Fauna et Flora Fennica ja vuonna 1822 
Juridiska föreningen. Myöhemmin Yliopiston siirryttyä Helsinkiin perustettiin 
1830-luvulla humanistien tiedeyhteisö Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (1831), 
lääkärien Finska Läkaresällskapet (1835) ja tietyllä tavalla Ruotsin Kuninkaallisen 
Tiedeakatemian tradition jatkaja Suomen Tiedeseura (Societas Scientiarum Fen-
nica) vuonna 1838. Näin 1800-luvun puoliväliin mennessä Suomen tiedeyhteisö 
oli institutionalisoinut myös Yliopiston ulkopuolelle, mikä merkitsi erityisesti 
tieteellisten julkaisujen määrän kasvua.127 

Myös Talousseura oli tieteellinen seura siinä mielessä, että se toimi läheisessä 
yhteistyössä Yliopiston opettajien kanssa, julkaisi tieteellistä vuosikirjaa sekä 
jakoi ja keräsi tieteellistä tietoa. Talousseuran alkuaikojen tieteellisen seuran 
luonne kuitenkin muuttui vähitellen, kun Talousseura byrokratisoitui 1800-lu-
vun alkupuoliskolla. Suuriruhtinaskunnasta puuttui vakiintuneita hallinnollisia 
järjestelmiä, ja Talousseura korvasi maatalouden keskushallinnon ennen senaatin 
maanviljelystoimikunnan perustamista vuonna 1860. Seuran toiminta muuttui 
erityisesti Turun palon jälkeisen Yliopiston muuton sekä Böckerin sihteerikauden 
jälkeen. Talousseuran sihteeriksi valittiin vuonna 1833 ruotsalaissyntyinen enti-
nen valtiosihteeri, kirjailija ja eversti Lars Arnell (1781–1856, sihteerinä 1833–1854). 
Arnellin kaudella Talousseura jatkoi Suomen maa- ja metsätalouden kehitystyötä. 
Tästä suuri ansio kuuluu presidentti, todellinen valtioneuvos Lars Gabriel von 
Haartmanille (1789–1859), joka oli Seuran puheenjohtaja vuosina 1821–1822, 1831–
1832 ja 1834–1836. Talousseura toimi 1830–1850-luvuilla eräänlaisena byrokraatti-
sena maataloudellisena keskusvirastona, joka oli toimeenpanoelin ja yhteydessä 
maaherroihin, komiteoihin ja muuhun hallintoon. Samalla maatalouskoetoimin-
nan edistäminen jäi vähitellen syrjään. Lisäksi Keisarillisella Talousseuralla oli 
merkittävä yhteiskunnallinen asema suuriruhtinaskunnan alkuaikana: valtio-
päiväsäädyt kokoontuivat Porvoon vuoden 1809 maapäivien jälkeen Helsingissä 
vuonna 1863, mutta Talousseuralla oli asioiden esittelyoikeus keisarille ja siellä 
saatettiin keskustella erityisesti taloudellisista asioista. Arnellin johdolla Talous-
seuran jäsenistö uudistui, sillä jäseneksi tuli lisää virkamiehiä ja suurtilallisia. 
Näin siteet valistavaan papistoon ja tavallisiin maanviljelijöihin heikkenivät.128 

Suomen Talousseuran yksi keskeinen toimintamuoto oli alusta alkaen talous-
elämän ammattikoulutuksen – erityisesti maatalousopetuksen – kehittäminen. 
Ensimmäisen kerran maanviljelyskoulun perustamisesta keskusteltiin Seurassa 
vuosina 1799–1800.129 Samoihin aikoihin myös Ruotsissa ja Tanskassa pohdittiin 
maanviljelyskoulujen perustamista.130

Vuonna 1799 kuollut kruununvouti Gabriel Ahlman oli testamentannut 
Suomen Talousseuralle omistamansa Hatanpään kartanon Messukylässä sekä 
omaisuutta, jonka korkotuloista puolet piti käyttää opettajan palkkaan. Tämän 
opettajan tehtävänä olisi ollut opettaa uskontoa, kirjoitusta ja laskentoa sekä 
maatalouden tärkeimpien taitoja Messukylän ja muiden Tampereen ympäristön 
pitäjien köyhien lapsien. Talousseuran jäsenet tekivät useita esityksiä siitä, mi-
ten Ahlmanin testamenttaamat opetusvarat tulisi käyttää. Lisäksi Talousseura 
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kehotti useasti seurakuntien lukkareita opettamaan lukemisen ja kirjoittamisen 
lisäksi myös maanviljelystä. Vuonna 1801 Talousseura järjesti kilpakirjoituksen 
”Kuinka Ahlmanin koulut olisi parhaiten ja soveliaimmin järjestettävä?”. Kilpai-
lussa tulleet ehdotukset eivät kuitenkaan johtaneet toimenpiteisiin. Ahlmanin 
testamenttivaroin toimineita kouluja perustettiin 1810-luvulla, mutta Ahlmanin 
varoin perustettu varsinainen maamieskoulu Messukylässä aloitti toimintansa 
vasta yli sadan vuoden kuluttua vuonna 1904.131

1800-luvun alkuvuosina Seurassa keskusteltiin erityisesti alempien koulujen 
kemian, matematiikan ja fysiikan opetuksesta eli siitä, miten Suomen taloutta 
voisi kehittää tehokkaimmin opetuksen ja valistuksen avulla. Vuonna 1803 Ta-
lousseura ehdotti, että pikkukaupunkien oppikouluja olisi muutettava käytän-
nöllisiksi spesiaalikouluiksi eli ammattikouluiksi, joista voisi valmistua elinkei-
nonharjoittajia. Näissä kouluissa ei olisi ollut lainkaan latinan opetusta. Lisäksi 
Seuran ehdotuksen mukaisesti triviaali- ja katedraalikoulujen käytännöllistä 
opetusta oli lisättävä ja Porvoon kimnaasissa oli opetettava luonnonhistoriaa ja 
talousoppia. Ainoa seuraus vuoden 1803 ehdotuksesta kuitenkin oli, että vuonna 
1807 Turun katedraalikouluun avattiin luokka, josta valmistui elinkeinonharjoit-
tajia.132

1800-luvun alussa Talousseuran keskeisiä toimintamuotoja oli pellavan- ja 
hampunviljelyn edistäminen. Vuonna 1818 Seura teki sopimuksen pellavan 
viljelyyn ja valmistukseen keskittyneen oppilaitoksen perustamisesta kauppias 
Bladhin omistamalle Benvikin kartanoon Närpiöön. Jo vuonna 1813 Bladh oli 
tarjonnut kartanoaan maatalousopistoksi, joka ei kuitenkaan toteutunut. Pella-
vanviljelyoppilaitos alkoi kuitenkin toimi mallikkaasti, ja jo vuonna 1822 lähe-
tettiin Benvikin oppilaitoksessa valmistettua hienoa palttinakangasta keisarille 
Pietariin. Mutta pellavanviljelyoppilaitos tuotti suuria kustannuksia, ja vuonna 
1825 Talousseura päätti lakkauttaa sen. 1820-luvulla perustettiin muitakin käsi-
työkouluja Suomessa.133

5. Suomen Maanviljelysopisto perustetaan Mustialaan

Suuriruhtinaskunnan ajan alussa maatalous oli valtiovallan tiukassa ohjaukses-
sa, minkä vuoksi aikakauden talouspolitiikkaa on kutsuttu agraarimerkantilis-
miksi, jossa tärkeintä oli maatalouden kehittäminen ja viljan hinnan pitäminen 
vakaana. Viljan tuontia rajoitettiin ensin tuontikiellolla ja myöhemmin tulleilla. 
Rajoitukset eivät ulottuneet venäläiseen viljaan, jonka tuonti Suomeen kasvoi vä-
hitellen. Myös maatalouden ammattikoulutus syntyi valtion ohjauksessa. Lisäksi 
metsätalous kehittyi, kun sahateollisuus kasvoi 1800-luvun alkupuolella valtion 
merkantilistisesta säätelystä huolimatta.134 

Keisari Nikolai I:n hallituskaudella valtiopäivät eivät kokoontuneet mutta ta-
pahtui paljon merkittävää yhteiskunnallista kehitystä. 1830-luvulla alkoi Suomen 
suuriruhtinaskunnan talouden kehityskausi. Sen keskeisin tavoite oli Suomen ja 
Ruotsin välisten kauppasuhteiden vähentäminen ja Suomen irrottaminen näin 
Ruotsista sekä vastaavasti Suomen integroiminen taloudellisesti Venäjään. Viljan 
tuonti Venäjältä ilman tulleja oli osa tätä politiikkaa. Muita tavoitteita oli Suomen 
rahaolojen järjestäminen sekä liikenneverkoston parantaminen. Valtiovalta alkoi 
myös kehittää maa- ja metsätaloutta tukemalla valistusta ja tutkimusta. Näkyvin 
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merkki tästä oli Suomen Maanviljelysopiston perustaminen Mustialaan vuonna 
1836. 

Suomen suuriruhtinaskunnan keskeiseksi talousmieheksi nousi senaattori 
L. G. von Haartman. 1830-luvulla kamariherra von Haartman oli senaatin eri 
talouskomiteoiden jäsen ja näin aktiivisesti mukana talouspolitiikassa. Vuonna 
1840 von Haartmanista tuli senaatin valtiovaraintoimituskunnan päällikkö ja 
vuonna 1841 myös senaatin talousosaston varapuheenjohtaja. Tässä tehtävässä 
hän oli aina vuoteen 1858 asti. 1840-luvulla von Haartman johti Suomen raharea-
lisaatiota eli valuuttajärjestelmän uudistusta ja Suomen Pankin uudistusta, joka 
paransi elinkeinoelämän – erityisesti teollisuuden – luotonottomahdollisuuksia. 
Vapaaherra L. G. von Haartmannin aikaisia uudistuksia olivat myös tieverkoston 
parantaminen, Saimaan kanavan rakentaminen ja tulliuudistus. Nämä uudistuk-
set edistivät maan teollistumista.135

Samoihin aikoihin kun Mustialan opisto perustettiin, myös Keisarillisen Tar-
ton yliopiston maatalousopetuksessa tapahtui merkittävää kehitystä 1830-luvulla. 
Vuonna 1802 perustetussa uudessa Keisarillisessa Tarton yliopistossa oli myös 
maataloudellinen osasto, joka kuului aluksi filosofiseen tiedekuntaan. Saksan-
kielinen Tarton yliopisto olikin ensimmäinen Venäjän keisarikunnan yliopisto, 
jossa oli korkeinta maatalousopetusta vuodesta 1806 alkaen. Tarton yliopiston 
maatalousopetukseen tuli mukaan myös käytännön harjoituksia 1830-luvulla, 
kun lähelle Tarttoa perustettiin Vana-Kuusten maataloudellinen instituutti. Se 
oli Venäjän keisarikunnan alueen ensimmäinen maataloudellista koetoimintaa 
harjoittanut laitos, mutta se oli toiminnassa vain muutaman vuoden.136 

Suomen maatalousopetuksen kehittämisen lisäksi Nikolai I:n hallituskaudella 
alkoi kehittyä myös teknillinen ammattiopetus. Tämä oli merkki koulutuspo-
liittisesta murroksesta: virkamiehiä kouluttaneen yliopisto-opetuksen rinnalle 
haluttiin oppilaitoksia myös käytännön aloille koulutettaville. Jotta keisarikunta 
voisi olla varustautunut sotia ja kumouksellisuutta varten, Venäjän tuli lisätä 
omaa, kotimaista tieteellistä osaamista, joka tuki omaa teollisuutta ja tuotan-
toa. Vuosina 1828 ja 1832 keisari teki päätökset kahden teknillisen oppilaitoksen 
perustamisesta Pietariin, mutta vasta vuonna 1837 aloitti toimintansa Pietarin 
teknillinen eli Nikolai I:n instituutti.137 Samaan aikaan Suomen suuriruhtinas-
kunnassa vuonna 1828 Aleksanterin-Yliopisto sai uudet statuutit, jotka edistivät 
kotimaisen koulutuksen sekä luonnontieteiden kehitystä Yliopistossa.138

Kotimaisten oppilaitosten perustaminen oli siis tärkeää valtiota uhkaavien 
ulkomaisten kumouksellisten aatteiden leviämisen estämiseksi. Vuonna 1834 kei-
sari kielsi 10–18-vuotiaiden lasten opinkäynnin ulkomailla. Säädöksessä perus-
teltiin päätöstä siten, ettei ulkomaille tarvinnut enää mennä oppiin, kun maassa 
jo oli tai sinne oltiin perustamassa vastaavia oppilaitoksia. Ulkomailla opiskelu 
oli mahdollista erityisluvalla. Tätä ennen suomalaisia oli käynyt opiskelemassa 
erityisesti Saksan yliopistoissa. Mutta vuoden 1834 päätöksen jälkeen lisääntyi-
vät paineet kehittää omaa koulutusjärjestelmää ja perustaa uusia oppilaitoksia 
käytännön aloille.139

Mustialan maanviljelyskoulun perustamista edelsi vuonna 1834 istunut komi-
tea, johon myös L. G. von Haartman kuului. Komitean tarkoitus oli pohtia ratkai-
suja, joilla voisi edistää Suomen taloutta eli maataloutta, kauppaa ja muita elin-
keinoja, sekä erityisesti etsiä keinoja, joilla vähennettäisiin suuriruhtinaskunnan 
talouden riippuvuutta Ruotsista. Mietinnössään komitea ilmaisi, että maatalous 
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oli Suomen pääelinkeino, joten sitä tuli kehittää. Komitean ehdotti, että Helsin-
kiin tulisi – Pietarin tavoin – perustaa teknillinen instituutti, joka kouluttaisi 
insinöörejä maan teollisuuden tarpeisiin. Vuonna 1835 keisari antoikin asetuksen, 
jonka mukaan myös Suomen suuriruhtinaskuntaan tuli perustaa teknologinen 
instituutti. Teknillinen opisto ei kuitenkaan vielä toteutunut, sillä pääelinkeinon 
eli maatalouden koulutustarve oli suurin ja teollisuuden kehittäminen oli tois-
sijaista. Voimavarat kuluivatkin 1830-luvun lopulla Mustialan maanviljelysopis-
ton perustamiseen. Toisaalta Pietarissa toimintansa juuri aloittaneen teknillisen 
instituutin ehkä ajateltiin riittävän suomalaisten insinöörien kouluttamiseen.140 
Myöhemmin vuonna 1841 Helsinkiin kuitenkin perustettiin mekaaninen insti-
tuutti, joka koulutti hienomekaanikkoja sekä valmisti tieteellisiä kojeita ja mitta-
laitteita.141 Helsingin Teknillinen reaalikoulu aloitti toimintansa vuonna 1848.142

Maatalouden ammattikoulutus puolestaan kehittyi merkittävästi jo 1830-lu-
vulla. Talousseuran vaikutusvaltaisin jäsen, Turun läänin maaherra Lars Gabriel 
von Haartman oli erityisen kiinnostunut pellavakäsityöteollisuudesta. Vuonna 
1832 Talousseura hyväksyi Turun käsityökoulun säännöt. Seuran sihteeri Arnell 
johti käsityökoulua ja piti pellavakäsityöteollisuuden kehittämistä Talousseuran 
tärkeänä päämääränä. Vuonna 1833 hän tutustuikin saksalaiseen liinakangas-
teollisuuteen. Matkan jälkeen Talousseurassa valmisteltiin ehdotusta senaatille, 
että Seura saisi varoja hienovillaisten lampaiden siittolaa sekä pellavanviljelyä 
ja -jatkojalostusta varten. Kun Seuran kokous käsitteli asiaa vuonna 1834, pu-
heenjohtaja von Haartman vaati, että tuli perustaa vouteja eli työnjohtajia ja 
mahdollisesti myös puutarhureja varten maanviljelyskoulu (agronomisk skola), 
jossa lampaanhoidon ja pellavankäsittelyn lisäksi opetettaisiin muun muassa 
karjanhoitoa ja vuoroviljelyä. Näin Talousseura voisi käyttää valtiolta saamansa 
vuotuiset määrärahat opetustoimintaan. Tämän esityksen pohjalta Talousseura 
teki senaatille anomuksen maanviljelyskoulun perustamisesta vuonna 1835.143

”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Sääntö Maanviljelys-insitutin eli opis-
ton asettamisesta Suomeen” annettiin 24. elokuuta 1836. Siinä Talousseuralle 
annettiin tehtäväksi perustaa maanviljelysopisto mies- ja naisoppilaille ja hoitaa 
opiston hallintoa. Opistossa tuli opettaa maanviljelyä, karjanhoitoa, pellavankä-
sittelyä ja lampaanjalostusta.144 Keisari hyväksyi 30. marraskuuta 1837 Suomen 
maanviljelysopiston säännöt. Niiden mukaan opisto oli perustettu valmistamaan 
maatalouden palvelukseen ammattitaitoisia talonvouteja, maanviljelijöitä, karja-
koita ja lampureita sekä edistämään karjan- ja lampaanjalostusta ja pellavanvil-
jelyä ja -käsittelyä. Kyse oli siis pääasiassa ammattikoulutuksesta eli maatalouden 
käytännön taitojen perusteiden opettamisesta sekä yleissivistävästä opetuksesta. 
Maanviljelysopisto jakaantui neljään osastoon eli maanviljelykseen sekä tilan- 
ja metsänhoidon opetukseen keskittyneeseen peltomieskouluun (myöhemmin 
maanviljelyskoulu), pellavanruokkous- eli pellavankäsittelykouluun, lampaan-
hoitokouluun ja naisille tarkoitettuun karjan- ja maitotaloudenhoitokouluun.145 

Opiston hallintovaliokunnan ensimmäinen kokous oli Mustialassa 1. huhti-
kuuta 1838. Tuolloin hallintovaliokunta valitsi Maanviljelysopiston ensimmäisek-
si johtajaksi intendentti Sebastian Gripenbergin (1795–1869, virassa 1838–1847). 
Lähellä Forssaa Tammelassa sijaitseva entinen everstiluutnantin virkatalo Mus-
tiala siirrettiin opiston käyttöön maaliskuussa 1840. Mustiala oli sopiva paikka 
oppilaitokselle, sillä siellä oli riittävästi maata sekä maanviljelykseen että metsän-
hoitoon.146 
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Opetus Mustialan opistossa käynnistyi marraskuun alussa vuonna 1840, jolloin 
kymmenen vouti- ja kaksi karjakko-oppilasta aloittivat opintonsa. Aluksi maan-
viljelysopiston oli vaikea saada oppilaita osastoilleen, sillä maa- ja metsätalouden 
ammatteihin opettaminen oli vielä uutta ja toisaalta sisäänpääsykriteerit olivat 
korkeat. Mutta vähitellen sisäänpyrkijöiden määrä kasvoi. Opiston pääsyvaati-
muksina oli aluksi kirjoitus- ja laskutaito sekä yleinen kansalaissivistys. Koska 
opiston perustamisen aikoihin ei vielä ollut kansakoululaitosta, monet opistoon 
pyrkijät eivät täyttäneet sisäänpääsyvaatimuksia ja niitä jouduttiinkin aluksi 
helpottamaan. Perustietojen ja -taitojen opettaminen opistossa vei alkuvuosina 
niin paljon aikaa, että varsinaiseen ammattiopetukseen ei jäänyt paljon aikaa. 
Opiskeluaika oli aluksi kaksi vuotta, mutta koska monilla oppilailla oli heikot pe-
rusvalmiudet, jouduttiin myös tässä joustamaan ja pidentämään opiskeluaikoja. 
Koulutuksen keskeisin tavoite oli erilaisten käytännöllisten maataloustöiden op-
piminen. Alkuvuosina opetus painotti erityisesti käsitöitä eli työkalujen valmis-
tamista ja sepäntöitä. Alusta alkaen opetusohjelmassa oli myös tietopainotteista 
opetusta, kuten viljelemisen, metsänhoidon ja eläinlääkinnän perusteet sekä 
kemiaa, fysiikkaa, kirjanpitoa ja mittausoppia. Suurin osa oppilaista oli maan-
viljelijäperheistä, eli he olivat esimerkiksi talonpoikien tai torppareiden lapsia, 
mutta myös virkamiesten ja pappien pojat hakeutuivat Mustialan opistoon. Koska 
oppilaat olivat sekä ruotsin- että suomenkielisiä, opetus oli kaksikielistä. Opetta-
jakunta tosin oli pääasiassa ruotsinkielistä, mikä vaikeutti kommunikointia suo-
menkielisten oppilaiden kanssa. Lisäksi maatalouden monilla ammattitermeillä 
ei vielä tuolloin ollut suomenkielisiä vastineita.147

Käytännöllisten opintojen lisäksi Mustialan maanviljelysopistossa alkoi jo 
varhaisessa vaiheessa teoriapainotteinen opetus. Jo vuoden 1837 säännöissä mai-
nittiin, että opiston johtajalla oli oikeus ottaa yksityisoppilaaksi sellaisia oppilaita, 
jotka halusivat oppia maanviljelyksen teoriaa. Vuodesta 1845 opisto alkoi ottaa 
oppilaikseen jo peruskoulutuksen saaneita säätyläismiehiä, joille annettiin tie-
topainotteista opetusta. Näin opistoon perustettiin väliaikainen ylempi osasto. 
Opiston johtaja Sebastian Gripenberg kirjoitti vuosikertomuksessa vuonna 1846, 
että tämä osasto perustettiin sen vuoksi, että Suomessa oli pula oppineista, jotka 
tutkisivat maataloutta tieteellisesti ja että tämän vuoksi osasto voisi tulevaisuu-
dessa olla isänmaalle suureksi hyödyksi – tavoite oli teoreettisen koulutuksen 
avulla aikaansaada parempia tuloksia maataloudessa. Osastoon otettiin vuosit-
tain noin kymmenen oppilasta, jotka olivat opiston johtajan yksityisoppilaina. 
Privaattiosaston kurssi kesti noin vuoden tai kaksi vuotta. Yksityisoppilaiden eli 
privatistien osasto kuitenkin lakkautettiin jo vuonna 1853 senaatin päätöksellä. 
Tämä aloitti kehityksen, joka myöhemmin johti Mustialan varsinaisen agronomi-
linjan eli korkeimman agronomiopetuksen aloittamiseen. 148

Samoihin aikoihin kun Mustialan maanviljelysopistoon perustettiin en-
simmäinen teoreettinen linja, senaatti lähetti vuosina 1844 ja 1846 muutaman 
nuorukaisen opiskelemaan ulkomaisiin maatalousopistoihin. Sen jälkeen kun he 
palasivat Suomeen, heitä alettiin kutsua agronomeiksi.149 Vuonna 1844 Finlands 
Allmänna Tidning julkaisi huhti–toukokuussa artikkelin, jossa esiteltiin vuonna 
1844 senaatin laskuun ulkomaille lähteneen toisen agronomiopiskelijan raportti 
Würtembergissä Hohenheimin maatalousinstituutista.150
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6. Teollistuva yhteiskunta sekä maa- ja 
metsätalouden koulutuskysymys

Maatalouden kehitys ja teollistumisen eteneminen johtivat maa- ja metsätalou-
den koulutuksen arvostuksen nousuun 1800-luvun puolivälissä. Talouselämän 
reformit johtivat elinkeinovapauteen Suomessa 1850–1870-luvuilla. Samoihin 
aikoihin vuosisadan puolivälissä Suomen perinteinen maatalous oli ajautumassa 
vaikeuksiin, mikä lisäsi maatalouden muutospaineita. 1800-luvun alussa Suomi 
oli ollut maatalousyhteiskunta, jossa lähes 90 prosenttia ihmisistä sai yhä elan-
tonsa maa- ja metsätaloudesta. Ammatissa olevan maaseutuväestön määrä yli 
kaksinkertaistui vuosina 1805–1875 eli kasvoi yli 200 000:sta lähes 500 000:een. 
Maataloudessa oli lopulta työvoiman ylitarjontaa, ja muun maaseutuväestön – 
erityisesti tilattomien – määrän kasvu johti väestökriisiin ja maaseudun yhteis-
kunnallisiin ongelmiin. Lisäksi kaskiviljely joutui vaikeuksiin, kun kaskikiertoa 
nopeutettiin, maa köyhtyi ja satojen määrät laskivat.151 

Metsähallintoa ja metsätaloutta alettiin kehittää jo 1840-luvulta alkaen, jol-
loin Suomen metsävarat nousivat poliittisen keskustelun keskiöön. Pyrkimykset 
edistää Suomen teollisuutta heijastuivat erityisesti metsätalouteen, sillä ennen 
teollistumista puu oli ollut tärkeä poltto- ja rakennusaine, jonka pelättiin loppu-
van liikahakkuiden, tervanpolton ja kaskeamisen vuoksi. Kun puuta käyttävän 
rautateollisuuden patruunat pelkäsivät uudenaikaisten höyrysahojen käyttävän 
kaikki Suomen metsät, ryhdyttiin uudistamaan metsälakia 1840-luvulla. Kyse 
oli myös hallinnon kehittämisestä: autonomian ajan alussa maanomistajat saivat 
päättää itse metsätalouden ratkaisuista, mutta nyt valtiovalta halusi puuttua met-
sien käyttöön ja estää mahdollisen metsien häviämisen.152

Vuonna 1841 asetettiin juristijohtoinen komitea miettimään metsälain uudis-
tusta. Komiteamietintö valmistui vuonna 1842. Se ehdotti metsä- ja sahatalouden 
valvonnan siirtämistä maanmittareiden ja virkamiesten tehtäväksi, mutta mie-
tintö ei kuitenkaan puhunut näiden koulutuksesta eikä metsänhoidosta.153 Ko-
mitean toinen ehdotus valmistui vuonna 1848. Senaatti hyväksyi komitean uuden 
mietinnön metsäasetukseksi, mutta koska mietinnössä ei ollut mitään keinoja 
metsien hallinnoimiseksi, valtiovaraintoimituskunnan päällikkö von Haartman 
antoi mietinnöstä poikkeavan lausunnon. Hän piti metsäasetusta senaatin tär-
keimpänä talouspoliittisena kysymyksenä, sillä metsätalouden tuotteilla Suomi 
saattoi kilpailla maailmanmarkkinoilla ja metsätalous oli tärkein Suomen talou-
den tulevaisuuden tekijä. Tässä suhteessa von Haartmanin näkemykset poik-
kesivat tuolloin sanomalehtimiehenä Kuopiossa vaikuttaneen J. V. Snellmanin 
ajatuksista: eri Euroopan maissa metsätalouteen ja metsänhoitoon juuri tutus-
tunut Snellman ei kannattanut metsien säästämistä eikä pitänyt metsätaloutta 
Suomessa yhtä tärkeänä tulevaisuuden elinkeinona kuin maataloutta. L. G. von 
Haartman puolestaan korosti sitä, että kruununmetsien hoito tuli saada erityisen 
metsänhoitajavirkakunnan alaisuuteen. Tämä näkemys korosti siis ammattitai-
toisen, tieteellisen metsänhoidon pohjalta koulutetun virkamieskunnan merki-
tystä. Ennen kuin senaatin päätös esiteltiin keisarille, von Haartman ehdotuk-
sesta perustettiin metsäasetuskomitea vuonna 1849.154

Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö von Haartman vaikutti uuden metsä-
asetuskomitean työskentelyyn tekemällä omia ehdotuksiaan: hän halusi säilyttää 
kruununmetsien käytön uudisasutukseen ja estää metsien haaskauksen sekä ajoi 
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järjestäytynyttä eli virkamiesjohtoista metsänhoitoa valtionmaille. Lisäksi von 
Haartmanin mielestä oli tärkeä maan metsätalouden elvyttämiseksi perustaa 
metsäopisto metsänhoitajien kouluttamista varten. Esitystensä tueksi von Haart-
man oli saanut perustietoja asiantuntijoilta, jotka edustivat saksalaista, valtion 
roolia korostanutta metsänhoidon koulukuntaa. Uuden komitean mietintö val-
mistui vuoden 1949 lopussa pitkälti von Haartmanin ehdotusten mukaisesti. 

Vuoden 1851 metsäasetus eli ”Julistus Metsistä Suomen Isoruhtinaanmaassa”155 
loi perustan Suomen metsähallinnolle ja samalla teki metsäopiston perustamisen 
aikaisempaa tärkeämmäksi. Sen mukaisesti metsänhoitoasiat siirtyivät Maanmit-
tauksen ylihallitukselle, jonka nimi muuttui Maanmittauksen ja metsänhoidon 
ylihallitukseksi. Metsäasetus oli kuitenkin tiukan merkantilistinen, sillä se ra-
joitti entisestään sahojen toimintaa. Vaikka metsäasetuksessa säädettiin metsän-
hoidosta vastaavasta viranomaisesta, siinä ei kuitenkaan säädetty metsäopiston 
perustamisesta, kuten von Haartman oli ehdottanut, sillä kenraalikuvernööri 
Menschikoff oli vastustanut Suomen metsäopistoa asetuksen esittelyvaihees-
sa.156 Kenraalikuvernöörin ehdotuksen mukaisesti keisari kuitenkin määräsi, 
että Pietarin metsäinstituutissa voisi vuosittain aloittaa kymmenen suomalaista 
opiskelijaa metsäopinnot.157 Näin haluttiin säästää Suomen valtionvaroja. Toi-
saalta kenraalikuvernööri Menschikoff halusi vahvistaa venäjän kielen opiskelun 
asemaa Suomessa. Metsäopiston perustaminen näyttää hautautuneen näiden syi-
den ja myös sen vuoksi, että niin sanotun Euroopan hullun vuoden 1848 jälkeen 
ruhtinas Menschikoff ajoi tiukkaa koulutuspoliittista linjaa, jonka tarkoitus oli 
estää kumouksellisuus ja suuriruhtinaskunnan oppilaitosten järjestysongelmat. 
Tämä mukaisesti hänen aloitteestaan vuonna 1849 senaatti oli kieltänyt yksityis-
ten oppilaitosten perustamisen ilman kenraalikuvernöörin lupaa. Samalla myös 
kaatui hanke perustaa kauppaopisto Helsinkiin.158 

1850-luvun alussa metsänhoitajat tulivat osaksi Suomen keskushallintoa, mikä 
lisäsi metsäammattilaisten koulutustarvetta. Vuonna 1851 perustettiin väliaikai-
silla ohjesäännöillä (”Julistus väliaikaisen Forstmestaruus- eli Metsähallitus-staa-
tin säätämisestä Suomeen”)159 metsähallinto Maanmittauksen ja metsänhoidon 
ylihallitukseen, jonka metsäosastolle tuli ylitirehtöörin apulaisen virka ja kah-
deksan alimetsänhoitajaa. Ylihallituksen ja läänien kuvernöörien alaisuuteen 
perustettiin lääneihin lääninmetsänhoitajien ja heidän apulaistensa virat. Näi-
den virkamiesten tehtävänä oli muun muassa metsäasetuksen toteuttamisen 
valvominen, metsien arvioiminen, maanmittaustehtävät, yksityismetsätalouden 
ohjaus, metsien ja metsätalouden arviointi ja tilastointi sekä sopivien metsien 
valitseminen kruununpuistoiksi. Kotimaisen metsänhoitajakoulutuksen puut-
tuessa virat täytettiin alkuvuosina maanmittareilla, joilta siirtyi huomattavasti 
tietotaitoa metsänhoitolaitokselle. Erityisen arvokasta tietoa metsänhallinto sai 
ylihallituksen päälliköksi valitulta C. W. Gyldéniltä, joka vielä Maanmittauksen 
ylihallituksen yli-inspehtorina oli vuonna 1850 julkaissut kartan Suomen metsä-
varoista. Vuonna 1853 hän julkaisi oppi- ja käsikirjan Suomen metsänhoitajille 
(Handledning för Skogshushållare i Finland).160 

Suomen talouden ja hallinnon sekä myös maa- ja metsätalouden koulutuksen 
kehitys sai uutta vauhtia keisari Aleksanteri II:n uudistuspolitiikan myötä. Sen 
näkyvimpiä tuloksia oli maaorjuuden lakkauttaminen Venäjällä vuonna 1861 ja 
ammattikuntalaitoksen purkaminen vuonna 1865. Suomessa elinkeino- ja am-
mattikuntavapaus tulivat vuonna 1868. Maaliskuussa 1856 keisari-suuriruhtinas 
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Aleksanteri II, joka oli noussut valtaistuimelle vuosi aikaisemmin valtaistuimelle, 
vieraili Helsingissä tappiollisen Itämaisen sodan eli Krimin sodan jälkeen. Kei-
sarikunnan valtiontalous oli sodan jälkeen huonossa tilassa, joten valtakunnan 
piti uudistua. Helsingissä keisari saneli senaatin pöytäkirjaan uudistusohjelman, 
jota senaatti alkoi panna toimeen. Ohjelman mukaan maan elinkeinoja, kulku-
yhteyksiä ja peruskoulutusta piti edistää. Keisarin uudistusohjelman takana oli 
vapaaherra von Haartman, joka ehdotti myös uusien maatalous- ja metsäkoulu-
jen sekä teknisten oppilaitosten perustaminen Suomeen, mutta nämä ehdotukset 
eivät tulleet keisarin uudistusohjelmaan asti. Metsäopiston perustaminen eteni 
kuitenkin vielä myöhemmin samana vuonna 1856.161

Ensimmäisen kerran agronomien koulutuksen aloittamista Helsingissä Alek-
santerin-Yliopistossa oli ehdottanut J. V. Snellman, joka fennomaanisen ideolo-
gian hengessä kannatti maaseudun ja maatalouden kehittämistä. Lisäksi hän oli 
kannattanut kaupallisen koulutuksen lisäämistä ja kauppaopiston perustamista 
Helsinkiin 1840-luvun lopulla.162 Vuoden 1855 ensimmäisenä päivänä julkais-
tussa Litteraturbladissa oli hänen kirjoituksensa Suomen talousseuroista (”Om 
Hushållningssällskap i Finland”). Siinä Snellman arvosteli Suomen Talousseuraa, 
joka hänen mielestään oli keskittynyt epäolennaisiin asioihin ja näin epäonnis-
tunut tavoitteessaan uudistaa maataloutta. Snellmanin mielestä maatalous oli 
Suomen koko talouselämän tukijalka, eli maatalouden tuli kehittyä ennen kuin 
teollisuus saattoi kehittyä, joten Talousseura ei enää voinut olla Suomen järkipe-
räisen eli tieteellisen maatalouden ainoa kehittäjä eikä Mustialan maatalousopisto 
voinut olla sen hallinnon alaisuudessa. Snellman tuli siihen lopputulokseen, että 
Suomen Talousseura piti lakkauttaa ja maahan tuli perustaa useampia talous-
seuroja Ruotsin mallin mukaisesti. Lisäksi Snellman pohti, pitäisikö perustaa 
tieteellinen instituutio maataloutta varten, vai pitäisikö maataloutta ja muita 
vastaavia elinkeinoja varten perustaa Suomeen korkeampi oppilaitos. Kaikesta 
huolimatta Snellmanin mielestä piti perustaa jonkinlainen agronomien koulutus-
laitos, joka myös myöntäisi etevimmille oppilaille matkastipendejä ulkomaille 
jatko-opintoja varten. Snellmanin mielestä taloudellisten syiden ja hyödyllisten 
vuorovaikutusten vuoksi agronomien koulutuslaitos tuli ehdottomasti perustaa 
Yliopiston läheisyyteen.163 

Snellmanin Litteraturbladissa vuonna 1855 esittämillä mielipiteillä Suomen 
Keisarillisesta Talousseurasta näyttää olleen vaikutusta. Senaatti pyysikin Talous-
seuralta ehdotuksia elinkeinojen edistämiseksi. Seura lähetti lausuntonsa vuoden 
1856 lopussa. Siitä käy ilmi, että Talousseura oli jälleen lähestymässä jäseniään,164 
sillä lausunnossa oli mukana myös useiden yksityishenkilöiden kannanottoja. 
Seura ehdotti muun muassa kansansivistyksen parantamista, Mustialan maan-
viljelysopiston laajentamista, agronomien koulutuksen aloittamista Mustialan 
opiston ylemmällä, kolmivuotisella luokalla sekä uusien maanviljelyskoulujen 
perustamista. Talousseura ehdotti myös agronomian professuurin perustamista 
Aleksanterin-Yliopistoon, sillä sen mielestä yliopisto-opettaja saattaisi parhaiten 
tehdä tieteellistä tutkimustyötä ja siten olla parhaiten hyödyksi maataloudelle ja 
maatalouskouluille.165 

Talousseuran ehdotukset toteutuivat mutta vähitellen 1800-luvun loppupuo-
lella. Se, että Talousseuran ehdottama agronomian professuuria ei perustettu 
Aleksanterin-Yliopistoon vielä 1850-luvulla, johtunee valtiovallan epäluulosta 
yliopisto-opetusta kohtaan. Samalla tavalla kuin muutama vuosi aikaisemmin 
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kenraalikuvernööri Menschikoff oli suhtautunut epäilevästi uuteen metsä-
opistoon, von Haartman suhtautui epäilevästi Yliopistoon ja ylioppilaisiin eikä 
suosinut Yliopistoa, sillä se näytti hänestä politikoinnin ja kumouksellisuuden 
pesäkkeeltä. Ylioppilaat aiheuttivat usein ongelmia, ja venäläisten viranomaisten 
mielestä he näyttivät olevan liian hyvissä väleissä ruotsalaisten kanssa. Myös uusi 
kenraalikuvernööri, kreivi Berg olisi hajottanut Aleksanterin-Yliopiston erillisik-
si korkeakouluiksi ympäri Suomea vuonna 1857.166  

Vuonna 1856 aloitti toimintansa manufaktuurijohtokunnan eli teollisuus-
hallituksen kaksi komiteaa, joiden tarkoitus oli pohtia Suomen elinkeinoelämän 
tulevaisuutta eli teollisuutta ja liikennettä sekä maaseudun sivuelinkeinoja, sillä 
maatalouden katsottiin olevan lamassa. Komiteoiden jäseninä oli pääasiassa teh-
tailijoita ja teollisuutta lähellä olevia johtajia muttei lainkaan maatalouden tai 
metsätalouden edustajia.167 Komiteatyön tuloksena syntyneessä lausunnossaan 
manufaktuurijohtokunta piti tulevaisuuden tuotannon tärkeimpänä takaajana 
korkealaatuista koulutusta. 1840-luvulla perustettuja teknillisiä reaalikouluja 
pidettiin vanhanaikaisina, joten niitä haluttiin uudistaa ja niiden määrää lisätä. 
Reaalikoulujen opetustavoitteeksi asetettiin ammattiin valmistavien tietojen ja 
taitojen opettamisen lisäksi pohjasivistyksen antaminen. Manufaktuurijohtokun-
ta ehdotti, että reaalikoulujen tarkoitus olisi myös kouluttaa tulevia tilanhoitajia 
ja metsänhoitajia sekä valmentaa heitä jatko-opintoja varten Mustialan opistossa 
tai ulkomaisissa akatemioissa. Manufaktuurijohtokunta ehdotti eläintieteen ja 
kasvitieteen opetuksen lisäämistä keskiasteen teknillisissä reaalikouluissa sekä 
ehdotti myös polyteknillisen opiston perustamista. Opistossa olisi kolme osastoa 
eli teknillis-kemiallinen osasto, agronominen osasto sekä kaupallinen osasto. 
Näin ensimmäistä kertaa Suomessa suunniteltiin laajapohjaista polyteknillistä 
ammattikorkeakoulua, jossa olisivat mukana myös korkein maatalous- ja metsä-
opetus. Opiston tarkoitus olisi ollut valmistaa insinöörejä, joiden avulla maan 
taloudellisia resursseja olisi voinut hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti – sen 
vuoksi myös maa- ja metsätalousopetus oli mukana suunnitelmassa. 

Manufaktuurijohtokunta esitti, että polyteknillinen opisto sijoitettaisiin joko 
Helsinkiin lähelle Aleksanterin-Yliopistoa tai Tampereelle, jossa se olisi ollut 
lähellä teollisuutta, tai Mustialaan, jonka maanviljelysopisto olisi liitetty teknilli-
seen opistoon ja näin vältetty opintojen päällekkäisyyttä ja säästetty kustannuk-
sissa. Opiston sisäänpääsyvaatimuksena olisi ollut vähintään 16 vuoden ikä sekä 
lukion tai reaalikoulun oppimäärän suorittaminen. Opettajakuntaan oli tarkoitus 
kuulua 12 professoria, joista yksi olisi ollut luonnonhistorian ja metsätieteen ja 
yksi maanviljelysopin professuuri, sekä viisi lehtoria, joista yksi olisi opettanut 
eläinlääketiedettä, ja kolme muuta opettajaa ja assistenttia. Maatalouden ja met-
sätalouden palvelukseen valmistava agronominen kurssi olisi ollut kaksivuoti-
nen. Yhteinen osasto kuitenkin osoitti, etteivät agronomien ja metsänhoitajien 
ammattikunnat olleet vielä selvästi eriytyneet: agronomisessa osastossa kaikki 
opiskelivat maatalous- ja metsätieteellisiä aineita sekä lisäksi muun muassa eläin-
lääketiedettä ja maatilan kirjanpitoa. Lisäksi opistossa oli tarkoitus antaa opetus-
ta myös tuleville farmaseuteille ilmeisesti agronomisessa osastossa.168 

Manufaktuurijohtokunnan vuoden 1857 komiteamietinnön ehdotukset toteu-
tuivat osittain, sillä teknillistä alkeis- ja keskiasteen ammattikoulutusta tehos-
tettiin mutta teknillistä opistoa ei vielä perustettu.169 Manufaktuurijohtokunta 
itsekin epäröi opistoehdotusta mietinnössään, sillä se epäili, olisiko Suomella 
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resursseja tai edes tarvetta näin suuren opiston perustamiselle. Esitetty poly-
teknillinen opisto vaikutti liian laajapohjaiselta. Suurin syy vuoden 1857 poly-
teknillisen opistoesityksen kaatumiselle näyttää olevan erillistä metsäopistoa 
kannattaneen L. G. von Haartmanin vastustus.170 Myös J. V. Snellman arvosteli 
Litteraturbladissa teknillisen opiston perustamista ja muutenkin manufaktuuri-
johtokunnan lausuntoa, jonka olivat aikaansaaneet teollisuuden eturyhmät, jotka 
hänen mukaansa eivät tunteneet koulutuspolitiikkaa. Snellmanin mielestä opis-
tosta oli suunniteltu liian suurta, eli se olisi aiheuttanut vain turhia kustannuksia: 
se olisi valmistanut aivan liian paljon agronomeja, insinöörejä, mekaanikkoja, 
arkkitehteja ja muita, jotka sitten kotimaisten virkojen ja työpaikkojen puuttues-
sa siirtyisivät Venäjälle tilanhoitajiksi tai tehtaanjohtajiksi. Snellman toivoikin, 
etteivät tieteellisesti sivistyneet ryhtyneet opiskelemaan metsänhoitajaksi, sillä 
hänen mielestään metsänhoitajan tehtävässä ei lainkaan tarvittu tieteellistä päte-
vyyttä: kuka tahansa saattoi esimerkiksi laskea metsien puumääriä taulukoiden 
avulla. Käytännön alojen, kuten maanviljelyksen ja metsänhoidon, oppilaitokset 
eivät Snellmanin mielestä vielä olleet tarpeellisia Suomelle senkään vuoksi, että 
ne tulisivat valtiolle kalliiksi eikä niistä valmistuneilla ollut tarpeeksi kysyntää 
työmarkkinoilla. Halvemmaksi olisikin hänen mielestään tullut kouluttaa riittä-
vä määrä osaajia ulkomailla. Snellmanin mieleen ei myöskään ollut, että komitea-
mietintö oli unohtanut suomenkielisen opetuksen polyteknillisessä opistossa.171 

Snellmanin fennomaaniseen ajatteluun kuului suomen kielen ja suomenkie-
lisen väestön eli pääasiassa maaseudun väestön sekä maatalouden tukeminen. 
Snellman ei siis voinut hyväksyä teollisuuden johtomiesten tekemää ehdotusta, 
joka olisi lisännyt valtion menoja tekniseen koulutukseen, joka olisi palvellut vie-
lä varsin pientä teollisuuselinkeinoa sekä pääasiassa ruotsinkielisen eliitin etuja. 
Metsänhoito ei Snellmanin mielestä ollut tulevaisuuden ala vaan maanviljely ja 
karjanhoito, joista täytyi tehdä vientialoja. Toisaalta myöhemmin vuonna 1858 
Snellman suhtautui epäilevästi siihen, löytyisikö Suomessa koulutetuille agro-
nomeille kotimaasta ainoatakaan järkiperäisesti viljeltyä maatilaa.172 

7. Vuoden 1852 statuuttiuudistus ja Yliopiston hajotushanke 

Uudenlainen ammattikoulutuspolitiikka heijastui myös Aleksanterin-Yliopistoon 
1850-luvulla. Erityisesti vuodet 1856–1858 olivat suurten muutosten aikaa Suomen 
koulutuspolitiikassa, sillä silloin saivat alkunsa vuonna 1858 sekä Evon metsä-
opisto että agronomikoulutus, ja lisäksi alkoi teknillisen ammattikoulutuksen 
kehittäminen. Koulutuksen keskeiseksi päämääräksi tuli modernisoida Suomen 
suuriruhtinaskuntaa, joka oli tuolloin vielä vanhakantainen maatalousmaa. Pää-
määrä oli kaikille yhteinen, mutta päättäjät eivät olleet yksimielisiä keinoista. 

Maatalous- ja metsätieteellisen tutkimustoiminnan ja korkeimman opetuksen 
siirtymistä Keisarillisen Aleksanterin-Yliopistoon edelsi Yliopiston kehittymi-
nen kansalliseksi tiedeyliopistoksi 1800-luvulla. Tämä mahdollisti myös uusien 
käytännön alojen tulon yliopistoon ja merkittävän muutoksen myös tiedekunta-
rakenteessa. 

1800-luvun puolivälissä suunnitellut käytännöllisten oppialojen korkeakoulu-
hankkeet kaatuivat siihen, että monet – myös useasti yleiseen mielipiteeseen vai-
kuttanut J. V. Snellman – näkivät Suomen vielä agraarisena valtiona, joka ei vielä 
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tarvinnut modernia kehitystä tai jolla ei ollut varaa siihen, sillä suuri osa kansas-
ta eli huonoissa oloissa. Siksi ei kannattanut ensisijaisesti käyttää voimavaroja 
agronomien tai metsänhoitajien koulutuksen kehittämiseen vaan kansakunnan 
ainoan yliopiston kehittämiseen. Tarkoitus oli ensin sivistää kansa ja nostaa sen 
henkistä tasoa Yliopiston avulla, ja vasta kun Suomessa olisi tarpeeksi paljon teol-
lisuutta ja kauppaa, olisi aika kehittää valtion teknillis-kaupallista koulutusta.173

Aleksanterin-Yliopiston elämää ja siten myös suurinta osaa tiedepolitiikkaa 
– olihan Yliopisto pitkään ainoa tutkimusinstituutio – sääteli Yliopiston suhde 
hallitsijaan ja valtiovaltaan. Muiden keisarikunnan oppilaitosten tavoin se oli 
valtiovallan suojeluksessa mutta myös kontrollissa. Tämä näkyi myös siinä, että 
1800-luvun alkupuoliskolla yhteiskunnallisen kumouksellisuuden pelko johti 
myös muutoksiin yliopisto-organisaatiossa.174 Poliittinen ilmasto heijastui myös 
vuoden 1852 statuutteihin, joiden vahvistamisen takana oli ollut ensisijaisesti huo-
li vallankumouksellisuuden leviämisestä Aleksanterin-Yliopiston ylioppilaiden 
keskuuteen. Tämän vuoksi luonnontieteiden asemaa vahvistettiin Yliopistossa 
kumouksellisena pidettyjen humanististen aineiden ja erityisesti filosofian kus-
tannuksella. Suuriruhtinaskunnan keskushallinnon ajamat vuoden 1852 statuutit 
lisäsivät kontrollia erityisesti muuttamalla filosofisen tiedekunnan luonnetta ja-
kamalla sen historiallis-kielitieteelliseen ja fyysis-matemaattiseen tiedekuntaan 
sekä tekemällä näistä tiedekunnista ylioppilastiedekuntia, jotka korvasivat lak-
kautettaviksi määrätyt ylioppilasosakunnat. Vuoden 1852 yliopistouudistuksen 
ensisijainen tavoite ei siis ollut tiedeyliopiston roolin vahvistaminen, mutta tähän 
kehitys kuitenkin vei vähitellen ja uudisti merkittävästi Suomen tiede-elämää. 
Kun filosofisen tiedekunnan – tai siitä syntyneiden uusien väliaikaisten tiede-
kuntien tai tiedekuntaosastojen – ensisijainen tehtävä ei enää ollut yleistiedon 
opettaminen, tiedekunnan oppiaineet alkoivat tieteellistyä ja eriytyä.175 

Vuonna 1853 voimaan astunut – ja vuonna 1863 lakkautettu – filosofisen 
tiedekunnan jako oli erityisen suosiollinen luonnontieteille, sillä talousopin ja 
luonnonhistorian oppituoli jaettiin eläintieteen ja kasvitieteen professuuriksi. 
Oppituolin jakoa oli ehdotettu jo vuonna 1834 Mustialan maanviljelysopiston 
perustamisen aikoina. Jaon seurauksena eläintieteen ja kasvitieteen professorit 
keskittyivät omiin aloihinsa, etenkin luonnonhistoriallisen Suomen kartoittami-
seen sekä Yliopiston luonnontieteellisten kokoelmien kartuttamiseen, ja samalla 
statuuteista myös poistettiin talousopin ja luonnonhistorian professorille kuulu-
nut velvoite opettaa maanviljelykseen kuuluvia asioita.176 

Vuoden 1852 statuutit rajoittivat yliopistoonpääsyä: aikaisemmin monet olivat 
päässeet Yliopistoon yksityisopintojen kautta, mutta uudet statuutit tekivät yksi-
tyisistä oppikouluista luvanvaraisia. Tämän seurauksena oppikoulujen oppilas-
määrät pysyivät pieninä. Rajoitukset olivat seurausta siitä, että monet johtavat 
säätyläiset olivat yrittäneet rajoittaa yliopistoonpääsyä niin, että opinto-oikeus 
olisi ollut pelkästään aatelisilla ja virkamiesten pojilla. Lisäksi yliopisto-opin-
toihin oikeuttavan ylioppilastutkinnon suorittamisen edellytyksenä oli lukion 
oppimäärän suorittaminen, ja statuutit säätelivät Yliopistoon-pääsyä niin, että 
ylioppilastutkinto, johon tuli suullisen osuuden lisäksi myös kirjallinen osuus, 
suoritettiin edelleen Yliopistolla aina 1870-luvulle asti.177

Vuoden 1852 statuuttiuudistus ei kuitenkaan riittänyt Suomen poliittiselle joh-
dolle. Vuoden 1857 alussa kenraalikuvernööri kreivi von Berg (myöhemmin Berg) 
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ehdotti keisari Aleksanteri II:lle Aleksanterin-Yliopiston jakamista niin, että sen 
tilalle olisi perustettu kolme erillistä korkeakoulua eli teologinen, juridinen ja lää-
ketieteellinen korkeakoulu perinteisiä professioita varten. Ehdotus oli osa tuolloin 
käynnissä ollutta ammattikoulutuksen uudistusprojektia, sillä samoihin aikoihin 
manufaktuurijohtokunta antoi lausunnon Suomen koulutusolojen parantamises-
ta vuonna 1857. Tavoitteenaan oli sekä tehostaa virkamieskoulutusta perinteisen 
klassisen koulutuksen kustannuksella että lopettaa autonominen Aleksanterin-
Yliopisto. Pääkaupungissa sijainneesta Yliopistosta oli tullut monien mielestä 
liian merkittävä ja tulenarka poliittinen keskus. Erityisesti kenraalikuvernööri 
von Berg pelkäsi liberalismin ja skandinavismin aatteiden leviämistä ylioppilai-
den keskuudessa. Lisäksi takana oli ajatus suomenkielen aseman edistämisestä, 
sillä sisämaassa sijaitsevissa korkeakouluissa tulevat virkamiehet, papit ja lääkärit 
olisivat oppineet suomen kieltä. Yliopiston muuttoa puolsi myös se, että maa-
kuntakaupungeissa elinkustannukset olivat pääkaupunkia halvemmat. Korkea-
kouluhanke olisi ollut kuitenkin liian kallis ja ylioppilaat olisivat joutuneet pois 
pääkaupungin viranomaisten kontrollista, joten se ei toteutunut.178 

Yliopiston hajottaminen eräänlaisiksi ammattikorkeakouluiksi olisi ollut 
ranskalaisen yliopistomallin mukainen.179 Snellman vastusti Yliopiston siirtoa 
pois suuriruhtinaskunnan pääkaupungista. Yliopistolle antamassaan lausun-
nossaan hän puolusti humboldtilaista sivistysyliopistoa. Snellmanin mielestä 
erilliset korkeakoulut kuuluivat romaaniseen kulttuurin, kun taas suomalaisille 
läheiseen germaaniseen kulttuuriin kuului humboldtilaisen, eri tiedekunnista 
koostuva sivistysyliopisto. Snellmanin mielestä Suomelle riitti yksi yliopisto, 
”Suomen yliopisto”, myös sen vuoksi, että näin taattiin paras opettajakunta pie-
nessä maassa. Yliopistosta oli muodostunut niin merkittävä kansallinen symboli, 
että Snellmanin mielestä sitä ei voinut jakaa maaseutukorkeakouluiksi. Silloin 
olisi myös poistunut se henki, joka oli kiinnittänyt Suomen eurooppalaiseen si-
vistykseen.180 Snellman kirjoitti kannastaan vuonna 1857 Litteraturbladiin. Siinä 
hän edelleen puolusti pääkaupunkiyliopistoa, jolla saattoi olla laajempi merkitys 
kansakunnalle kuin maaseutuopistoilla, sekä sivistysyliopistoa, joka ei ollut niin-
kään tieteellinen tutkimuslaitos vaan opetuslaitos.181 Lopulta ajatus Yliopiston 
hajottamisesta hylättiin, sillä kenraalikuvernööri katsoi, että pääkaupungissa ole-
va Yliopisto oli paremmin keskusvallan kontrollissa kuin maakunnissa. Kritiikki 
Aleksanterin-Yliopistoa kohtaan johti kuitenkin siihen, että Yliopistoa kehitettiin 
muun muassa uusilla opetusviroilla ja yleisellä palkankorotuksella.182 

Vuonna 1857 esitetty yliopistojako ja erikoiskorkeakoulujen perustaminen to-
teutui kuitenkin osittain, kun seuraavana vuonna Mustialan opisto sai oikeuden 
valmistaa tulevia agronomeja ja metsänhoitajakoulutusta varten perustettiin 
Evon metsäopisto. Nämä pääkaupungin ulkopuolelle sijoitetut maaseutuakate-
miat olivat siis ikään kuin kompromissi vuoden 1857 keskustelusta. Myös muu-
taman vuoden kuluttua, vuonna 1863 Uno Cygnaeuksen aloitteesta Jyväskylässä 
toimintansa aloittanut kansakoulunopettajaseminaari oli osa koulutuksen hajau-
tusideaa. Seminaari oli eräänlainen korvike Jyväskylälle, jonne oli piirilääkäri 
Wolmar Schildtin aloitteesta kaavailtu suomenkielistä yliopistoa jo vuodesta 
1860.183 
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8. Evon metsäopisto perustetaan 

Vuonna 1858 Suomen maa- ja metsätalouden ammattikoulutus siirtyi seuraavaan 
vaiheeseen, kun samana vuonna päätettiin aloittaa agronomien ja metsänhoi-
tajien koulutus. Lisäksi vuonna 1858 annettiin uusi asetus teollisuusopetuksen 
järjestämisestä, jonka seurauksena vuonna 1847 perustettua Helsingin teknillistä 
reaalikoulua uudistettiin.184 

Vuoden 1858 uudistukset näyttävät olleen seurausta yhteiskunnallisesta uudis-
tusprosessista sekä vuotta aikaisemmin valmistuneesta manufaktuurijohtokun-
nan mietinnöstä, jossa ehdotettiin polyteknillisen opiston perustamista. Opistos-
sa olisi ollut myös agronominen osasto, jossa olisi opetettu myös metsänhoitoa. 
Lisäksi samaan aikaan tapahtui käänne Suomen koulutuspolitiikassa, kun uudis-
tuspolitiikan seurauksena senaatin jäsenistö oli muuttumassa: kun aikaisemmin 
senaattorit olivat olleet pääasiassa aatelistoa edustavia byrokraatteja, 1850-luvun 
lopulla senaatin enemmistönä olivat uudistusmieliset ja fennomaanit. Samalla aa-
teliston merkitys alkoi heiketä hallinnossa, sillä aatelissäätyyn kuulumattomien 
osuus keskushallinnossa kasvoi 1800-luvun lopulla. Toisaalta keskushallinnon 
merkitys alkoi heiketä, kun kansalaisyhteiskunta voimistui valtiopäivä- ja yhdis-
tystoiminnan myötä. Koulutuksen merkitys kasvoi tässä muutoksessa, ja sääty-
läistön tilalle yhteiskunnan eliitiksi nousi sivistyneistö. Erityisesti fennomaanit 
ajoivat koulutuksen demokratisoimista eli ulottamista eri kansalaisryhmille ja eri 
aloille. Yksi osa tästä oli pääelinkeinojen eli maa- ja metsätalouden korkeimman 
opetuksen aloittaminen.185

Ennen Evon metsäopiston perustamista suomalaiset olivat käyneet opiskele-
massa metsänhoitoa ulkomaisissa metsäakatemioissa ja -opistoissa.186 Saksalai-
sen metsänhoitomallin vaikutus Euroopassa oli suuri 1800-luvulla. Suurin osa 
ulkomailla metsänhoitoa opiskelleista suomalaisista opiskeli Ruotsin metsäopis-
toissa Tukholmassa ja Norassa, joissa he omaksuivat saksalaisen metsänhoitotra-
dition. Myös venäläinen metsänhoito perustui saksalaisiin auktoriteetteihin.187 
1850–1860-luvuilla ennen Evon metsäopiston toiminnan alkua 19 suomalaista 
opiskeli Tukholman metsäinstituutissa, 18 Tharandtin metsäakatemiassa, 16 
Noran metsäinstituutissa Ruotsissa, seitsemän Pietarin metsäakatemiassa ja seit-
semän Aschaffenburgin metsäakatemiassa Baijerissa.188 Saksassa oli 1800-luvun 
puolivälissä muitakin eli noin 20 metsäopistoa, joista tärkein suomalaisille oli 
Tharandtin metsä- ja maatalousakatemia. Enemmistö sen opiskelijoista oli ulko-
maalaisia 1850-luvulla. Akatemian johtaja oli 1800-luvun puolivälissä C. H. Ed-
mund von Berg, joka vaikutti myös Suomen metsähallinnon ja -opetuksen ke-
hittymiseen. Oppilaitoksella oli myös oma julkaisusarja vuodesta 1850 lähtien. 
Tharandtin akatemiassa tutkinto suoritettiin kahdessa vuodessa niin, että en-
simmäisenä vuonna suoritettiin perus- ja apuaineiden kursseja ja toisena vuonna 
varsinaisia ammattiaineita.189

Ruotsissa valtion metsävirkakunta oli uudelleenjärjestelty vuonna 1836 ja 
Metsähallitus (Skogsstyrelsen) perustettiin vuonna 1859.190 Metsätalouden mer-
kityksen kasvu oli lisännyt koulutuksen tarvetta Ruotsissa. Ylimetsänhoitaja Is-
rael Adolph Ström (myöhemmin af Ström) ehdotti jo vuonna 1821, että Ruotsiin 
perustettaisiin metsäopisto. Vuonna 1825 hän sai tehtäväkseen opettaa metsän-
hoitoa muutamille metsäoppilaille. Seuraavana vuonna Ström perusti omalla 
kustannuksellaan metsäoppilaitoksen. Jo vuonna 1828 siitä tuli valtiollinen op-
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pilaitos, kun Ruotsin Metsäopisto (Sveriges Skogsinstitut) perustettiin Tukhol-
man Djurgårdeniin ja Strömistä tuli sen rehtori.191 Opistossa harjoitettiin myös 
tutkimus- ja koetoimintaa.192 Vuonna 1839 perustettiin Ruotsin ensimmäinen 
metsäkoulu (Bruks-Societetens Skogsinstitut) alempaa opetusta varten. Vuonna 
1860 säädettiin tarkemmin Ruotsin metsänopetuksesta siten, että Metsäopiston 
tuli antaa opetusta tuleville metsähallinnon virkamiehille ylemmillä kursseilla ja 
metsäkoulut antoivat opetusta tuleville metsänvartijoille alemmilla kursseilla.193 
Vuonna 1917 metsäopiston nimi muuttui Kuninkaalliseksi Metsäkorkeakouluksi 
(Kungl. Skogshögskolan), ja se muutti uusiin tiloihin Djurgårdenilla.194 

Ennen Evon metsäopiston perustamista muutama suomalainen opiskeli myös 
Pietarin metsäinstituutissa. Venäjän metsäalan korkein koulutus ja koetoiminta 
organisoituivat jo 1800-luvun alussa, kun perustettiin vuonna 1803 Tsarskoje Se-
loon metsäinstituutti, joka siirrettiin Pietariin vuonna 1811. Saksalainen metsän-
hoitomalli oli levinnyt myös Venäjälle: keskushallinto alkoi kiinnittää huomiota 
1820-luvulta alkaen tulevien metsävirkamiesten teoreettiseen koulutukseen, ja 
parhaita Pietarin instituutin opiskelijoita lähetettiin jatko-opiskelijoiksi Saksaan. 
Saksalaisten auktoriteettien metsänhoitokirjallisuutta käännettiin venäjäksi, ja 
monet saksalaiset olivat Venäjällä tutkijoina, virkamiehinä ja metsänhoitajina. 
1830-luvulta alkaen julkaistiin venäläisten tutkijoiden metsätieteellisiä tutki-
muksia, ja vuonna 1932 perustettiin ensimmäinen venäläinen metsätieteellinen 
yhdistys. 1850-luvun alussa vuosittain kymmenelle suomalaiselle varattiin oikeus 
aloittaa opinnot Pietarin metsäakatemiassa. Opintoja vaikeutti kuitenkin se, että 
Pietarin metsäopisto lakkautettiin 1850-luvulla mutta avattiin myöhemmin uu-
delleenjärjestettynä ja laajennettuna. Suomalaisten opintoja Pietarin metsäakate-
miassa näyttää hankaloittaneen eniten venäjän kielen vaikeus. Vain seitsemän195 
suomalaista suoritti tutkinnon Pietarissa ennen Evon metsäopiston avaamista 
vuonna 1862, ja osa siellä opiskelleista jatkoi opintojaan myöhemmin Saksassa. 
Pietarin oppilaitos uudistui 1800-loppupuolella, kun kasvitiede sai oman lai-
toksensa vuonna 1869, metsänarvioinnin ja metsätalouden järjestelyn oppituoli 
perustettiin vuonna 1876, metsänhoidon oppituoli vuonna 1880, ja metsämaa-
tiede ja metsämaiden kuivatus saivat oman laitoksensa vuonna 1880. Instituutin 
tutkimusten tuloksia julkaistiin vuodesta 1886 lähtien omassa julkaisusarjassa.196 

Evon metsäopiston perustaminen oli osa Suomen suuriruhtinaskunnan 
1850-luvun uudistuspolitiikkaa, hallinnon kehitystä ja siirtymistä moderniin 
metsätalouteen sekä järjestelmälliseen, professionaaliseen metsänhoitoon, jo-
hon kuuluvat lainsäädäntö, hallinto, tieteellinen tutkimus ja ammattikoulutus. 
Kotimainen metsäopisto takasi erityisesti sen, että Suomeen valmistui sellainen 
metsänhoitajakunta, joka saattoi ottaa huomioon oman maan metsien ja ilmaston 
erityispiirteet ja muut paikalliset erityispiirteet. Kenraalikuvernööri Bergin kau-
della von Haartmannin metsäopistohanke alkoi edetä. Kotimaisen metsäopiston 
perustamista 1850-luvulla nopeutti sahateollisuuden nousu Krimin sodan (1853–
1856) tuhojen jälkeen. Maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen päällikön 
C. W. Gyldénin kanssa von Haartman ryhtyi valmistelemaan metsäopiston perus-
tamista. Vuonna 1855 opistolle sopiva paikka löytyi Evon kruununliikamaalta. 
Opiston organisaation suunnittelua varten insinöörieverstiluutnantti Alexander 
af Forselles (1820–1896) lähti vuodeksi opiskelemaan Saksaan metsänhoitoa mat-
ka-apurahan turvin. Vuonna 1857 ylitirehtööri Gyldén ehdotti senaatille metsä-
opiston perustamista ja esitti af Forsellesin nimeämistä sen johtajaksi. Lisäksi hän 
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esitti, että opiston opettajien kouluttamiseksi viisi nuorta miestä lähetettäisiin 
Saksaan johonkin tunnettuun oppilaitokseen. Lopulta Saksaan lähti seitsemän 
opiskelijaa. Keisari Aleksanteri II hyväksyi esityksen, ja maaliskuussa 1858 an-
nettiin julistus197 Suomen metsänhoito-opiston perustamisesta Evolle Lammin 
pitäjään. Seuraavana vuonna annettiin julistus opiston organisaatiosta. Alexan-
der af Forselles nimitettiin opiston johtajaksi, ja vuonna 1859 hän alkoi johtaa 
opiston rakentamista Evolla.198

Samoihin aikoihin Evon metsäopiston perustamisen kanssa alkoi metsähallin-
non uudistus, kun vuonna 1858 Maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen 
päällikkö C. W. Gyldén ehdotti, että ulkomainen asiantuntija tutustuisi Suomen 
metsien tilaan sekä antaisi asiantuntemustaan valmisteilla olevan kruununmet-
sien ohjesäännön tekemiseen ja metsähallinnon kehittämiseen. Tehtävään kut-
suttiin Tharandtin maatalous- ja metsäakatemian johtaja vapaaherra Edmund 
von Berg, joka oli aikaisemmin tehnyt samanlaisen kartoituksen myös Norjassa 
ja Ruotsissa. Elokuussa 1858 von Berg jätti senaatille kertomuksensa. Hän kiinnit-
ti erityisesti huomiota siihen, että Suomessa ei näyttänyt olevan lainkaan tieteel-
listä metsänhoitoa, vaan metsiä hävitettiin hakkaamalla, kaskeamalla tai karjaa 
laiduntamalla. Tämän kehityksen lopettamiseksi von Berg antoi ohjeita metsä- ja 
puutaloudelle sekä metsäteollisuudelle.199 

Suomen kruununmetsien hallinto eli metsänhoitolaitoksen organisaatio 
Metsähallitus vakinaistettiin vuonna 1859 pitkälti niiden ohjeiden mukaisesti, 
joita Edmund von Berg oli antanut elokuussa 1858 senaatille jättämässään lau-
sunnossa. Keskeistä von Bergin laatimassa esityksessä Suomen metsähallinnon 
järjestämiseksi oli, että saksalaisen metsänhoitoperinteen mukaisesti valtion tuli 
valvoa, ettei yksityisiä metsiä käytetä väärin koko yhteiskunnan vahingoksi ja 
että hallinnon ylimmillä tasoilla eli metsänhoidon ylihallituksen virkamiehillä, 
ylimetsänhoitajilla ja aluemetsänhoitajilla tuli olla tieteellinen koulutus. Vuonna 
1863 annettiin asetus kruununmetsien hoitoa ja hallintoa varten perustettavas-
ta itsenäisestä keskusvirastosta eli Metsähallituksesta, joka aloitti toimintansa 
vuonna 1864.200

Suomen metsähallinto perustettiin saksalaisen metsänhoitoperiaatteiden 
mukaisesti. Näin valtion ohjaus ja tieteellinen metsänhoito saivat metsähallin-
nossa keskeisen aseman. Ennen kotimaisen metsäopiston perustamista uudet 
metsänhoitajavirat täytettiin enimmäkseen maanmittareilla ja ulkomaisissa 
metsäakatemioissa ja -opistoissa opiskelleilla suomalaisilla metsänhoitajilla 
1850–1860-luvuilla. Maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallitus järjesti met-
sänhoitovirkoihin pyrkiville suullisia tutkintotilaisuuksia, joissa saattoi suorittaa 
metsäkonduktöörin arvon. Aluksi metsähallinnon virkoihin oli kuitenkin vaikea 
saada päteviä virkamiehiä. Tämän vuoksi 1860-luvun alussa ennen Evon metsä-
opiston avaamista kaikki metsänhoitajavirkamiehet eivät olleet täysin päteviä 
virkaansa.201

Metsäopiston perustaminen syrjäiselle Evolle ei ollut kuitenkaan kaikkien 
mieleen: vuonna 1858 Litteraturbladissa J. V. Snellman epäili opiston tarpeelli-
suutta ja tulosta. Hänen mielestään olisi ollut taloudellisempaa kouluttaa met-
sänhoitajia apurahoilla ulkomailla tai Mustialan maanviljelysopistossa ja näin 
säästää kustannuksissa. Lisäksi Snellman oli sitä mieltä, ettei metsänhoito ollut 
tieteellisiä taitoja vaativa ala, minkä vuoksi hän toivoi, etteivät lahjakkaat suo-
malaiset nuorukaiset lähtisi tälle uralle.202 Snellmanin kirjoituksiin vastasivat 
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Metsähallituksen aktiiviset toimijat Gyldén ja Rabbe Wrede, jotka puhuivat met-
sänhoitokoulutuksen puolesta. He halusivat luoda Suomeen modernin metsän-
hoitajaprofession, jonka koulutus pohjautui tieteelliseen tietoon ja joka saavuttaisi 
samanlaisen arvostetun profession aseman kuin esimerkiksi juristit.203 

Snellmanin vastustus metsäopistoa kohtaan johtui myös siitä, että 
humboldtilai sen ideologian mukaisesti hänen mielestään pelkkä käytännöllinen 
koulutus ei riittänyt vaan jokaisen tuli hankkia myös henkinen sivistys selviy-
tyäkseen elämässä.204 Lisäksi Snellmanin mielestä Suomen talouden perusta oli 
ja tulisi aina olemaan maatalous, joten itsenäinen metsätalous ei voinut menestyä 
Suomessa. Lopulta kuitenkin Snellmankin hyväksyi Evon metsäopiston perusta-
misen. Snellman puolsi kotimaista metsäopistoa lopulta sen vuoksi, että hänelle 
vakuutettiin opistosta valmistuvan joka vuosi 12 metsänhoitajaa metsähallinnon 
palvelukseen, ja ilmeisesti myös sen vuoksi, että Evon metsäopiston vakuutettiin 
olevan omavarainen eli tulevan toimeen puunmyynnillä. Niinpä joulukuussa 
1860 keisari Aleksanteri II hyväksyi Evon metsäopiston järjestyssäännöt.205 

Evon metsäopiston esikuvina olivat tunnetut saksalaiset metsäopistot. Kun 
Edmund von Berg antoi lausunnon Suomen metsien ja metsänhoidon tilasta 
vuonna 1858, hän painotti käytännöllisen opetuksen merkitystä ja ehdotti, että 
perustettavan opiston kurssi tulisi kaksivuotiseksi Tharandtin opiston mallin 
mukaisesti. Senaatin myöntämien matkarahojen turvin Saksassa opiskelleet seit-
semän opiskelijaa olivat suorittaneet opintonsa juuri Tharandtin metsäopistossa. 
Kolme heistä nimitettiin Evon opettajiksi vuonna 1861.206 

Virallisesti opetustoiminta Evolla alkoi keväällä 1862. Jo tätä ennen opiston 
alueella oli opiskellut yksityisesti kymmenen nuorta miestä Evon metsänhoita-
jan, A. G. Blomqvistin johdolla vuodesta 1860 alkaen. Vuonna 1862 metsäopis-
ton opettajakunnan virat oli täytetty, ja siihen kuuluivat johtaja Alexander af 
Forsellesin lisäksi lehtorit A. G. Blomqvist, J. E Furuhjelm, N. K. Nordenskjöld 
ja Erik Sederholm sekä opettaja, metsänhoitaja C. A. Nyberg. Opiston ensim-
mäiselle varsinaiselle kurssille valittiin kahdeksan vakinaista ja kymmenen 
ylimääräistä opiskelijaa 56 hakijan joukosta. Metsäopiston pääsyvaatimuksena 
oli ylioppilastutkinto sekä tiettyjen siviilivirkamiehille tarkoitettujen oppiaine-
kurssien suorittaminen. Opetusohjelmaan kuuluivat metsätiede, matematiikka, 
insinööritiede (rakennustekniikka), fysiikka, kemia, mineralogia ja geognosia, 
kasvitiede, eläintiede, metsästys- ja kalastusoppi, maatalous, lakioppi sekä piirus-
tus. Teoreettisella opetuksella oli merkittävä asema: kaksi kolmasosaa kursseista 
oli teoriaopetusta, jota oli lähinnä talvikaudella, ja yksi kolmasosa kursseista oli 
käytännönläheistä maasto-opetusta, retkeilyä ja harjoitustöitä. Kevätlukukauden 
päätteeksi oli tutkintotilaisuus, jossa oli läsnä Metsähallituksen ylitirehtööri tai 
hänen edustajansa. Tutkinnon läpäisseet ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsi-
vät jatkamaan toiselle vuosikurssille, ja toisen vuosikurssin opiskelijat suorittivat 
metsäkonduktöörin tutkinnon. Valmistuneet metsäkonduktöörit vannoivat vir-
kavalan.207
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9. Agronomikoulutuksen alku Mustialassa ja Evon kysymys

Metsänhoitajakoulutuksen aloittamisen tavoin agronomikoulutuksen aloitta-
minen 1800-luvun puolivälissä tapahtui rinnan hallinnon uudistamisen kans-
sa. Vaikka keisari Aleksanteri II:n uudistusohjelma vuodelta 1856 ei sisältänyt 
valtionhallinnon kehittämistä, myös hallinto alkoi vähitellen modernisoitua. 
Vuonna 1858 senaattori von Haartmania seurasi valtionvaraintoimituskunnan 
päällikkönä oli Fabian Langenskiöld, joka arvosti Snellmanin ajatuksia ja jonka 
kaudella maatalouden kehitys jatkui, vaikka Langenskiöld itse uskoi enemmän 
metsätalouden kehitykseen. Mustialan opiston määrärahaa korotettiin vuonna 
1858. Merkittävä käänne maatalouden virkakunnan kehitykselle oli vuonna 1860 
perustettu senaatin maanviljelys- ja yleisten töiden toimituskunta, jonka toimi-
alaan kuului myös maanviljelysopetus. Toimituskunta muuttui vuonna 1869 
Maanviljelystoimituskunnaksi, jolloin liikenteeseen ja yleisiin töihin liittyvät 
asiat siirtyivät omaan toimituskuntaansa. Sen ensimmäiseksi ylijohtajaksi valit-
tiin Mustialan opiston entinen johtaja Sebastian Gripenberg. Maanviljelystoimi-
tuskunnan alaisuudessa oli myös vuonna 1859 perustettu Metsähallitus.208

Agronomikoulutuksen alku Suomessa Mustialan maanviljelysopistossa vuon-
na 1865 oli osa maatalouselinkeinon kehittämistä ja maataloushallinnon kehityk-
sestä aiheutunutta pätevien virkamiesten kouluttamistarvetta – modernissa maa-
taloudessa on keskeistä tieteelliseen tietoon perustuva koulutus. Kotimaisen ag-
ronomikoulutuksen aloittamisella haluttiin myös vähentää Suomen riippuvuutta 
Ruotsista. Nimittäin ennen Suomen agronomikoulutuksen alkua suomalaiset 
kävivät opiskelemassa agronomeiksi pääasiassa Ruotsissa Ultunan tai Alnarpin 
opistoissa, joissa opiskeli lähes 100 suomalaista 1800-luvun jälkipuoliskolla. Moni 
säätyläisnuori piti Mustialaa liian suomalaisena tai liian kaukana sivistyksestä, 
joten opinnot Upsalan lähellä sijaitsevassa Ultunassa ja Lundin lähellä oleva 
Alnarpissa houkuttelivat. Suomalaiset viranomaiset pitivät kuitenkin opinkäyn-
tiä Ruotsissa poliittisesti arveluttavana. Myös Tanskan maatalouskorkeakoulu oli 
suosittu opiskelupaikka 1860–1890-luvuilla, jolloin siellä opiskeli myös lähes 100 
suomalaista naista ja miestä tanskalaista meijerioppia.209

Julistus Suomen maanviljelysopiston ja sen hallinnon uudistamisesta eli ag-
ronomikoulutuksen aloittamisesta annettiin 20. kesäkuuta 1858. Julistuksessa 
määrättiin, että Mustialan opistolla tuli olla aiemman käytännölliseen opetuk-
seen keskittyneen voutiosaston lisäksi ylempi teoreettis-käytännöllinen luokka, 
josta tuli agronomien koulutusyksikkö, sekä erityinen meijeriosasto naisoppilaita 
varten.210 Varsinainen ohjesääntö maanviljelysopiston uudeksi organisaatioksi 
valmistui vuonna 1864. Siinä määriteltiin, että Mustialan opiston tehtävä oli antaa 
Suomen maanviljelijöille tilaisuus maanviljelyammatin teoreettisen ja käytännöl-
lisen opiskeluun. Alun perin ylemmän osaston oli tarkoitus olla kolmivuotinen, 
mutta ohjesäännössä siitä tehtiin kaksivuotinen. Lisäksi vuoden 1858 julistuk-
sessa ylemmän osaston pääsyvaatimuksiksi oli määrätty pelkästään alkeistiedot, 
mutta vuoden 1864 ohjesäännöissä pääsyvaatimuksena oli reaalikoulun, lukion 
tai vastaavan julkisen koulun oppimäärän suorittaminen eli ylioppilastutkinnon 
suorittamiseen vaaditut opinnot.211 Samassa uudistuksessa Mustialan opiston 
hallinto siirtyi Suomen Talousseuralta senaatin valtiovaraintoimituskunnan alai-
suuteen vuonna 1860, ja vuonna 1864 opiston virallinen nimi muuttui Suomen 
maanviljelysopistosta Mustialan maanviljelysopistoksi.212
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Mustialan ylempi osasto eli agronomiosasto aloitti toimintansa 1. heinäkuuta 
1865. Osastolle otettiin vuosittain oppilaitoksen tiloista riippuen 24–30 mies- ja 
naisopiskelijaa kaksivuotiselle kurssille. Opiskelijat otettiin pääsykokeen perus-
teella. Ensimmäisenä vuonna hakijoita oli 21, mutta seuraavana vuonna vain yksi, 
vuoteen 1872 asti alle kymmenen, ja vasta vuonna 1884 ylemmälle osastolle oli 20 
hakijaa. Ensimmäisinä vuosikymmeninä agronomiosastolle pääsi myös sellaisia 
hakijoita, joilla ei ollut oppikoulutodistusta, mutta tuolloin suurin osa valituista 
opiskelijoista tuli kuitenkin lyseoista tai vastaavista oppilaitoksista. Vuodesta 
1890, jolloin alkoi ensimmäinen suomenkielinen vuosikurssi, enemmistö opiske-
lijoista oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Aluksi ruotsinkieliset olivat agrono-
miosastolla enemmistönä, mutta 1900-luvun alussa suomenkieliset olivat selvänä 
enemmistönä. Lisäksi 1900-luvun alussa jopa yli puolet hakijoista oli opiskellut 
yliopistossa ennen kuin pyrkivät Mustialaan. Vuoteen 1907 mennessä Mustialan 
opistossa oli ollut yhteensä 681 agronomiopiskelijaa, joista 570 suoritti agronomi-
tutkinnon. Agronomien joukossa oli seitsemän naista.213 

Agronomikoulutuksen lisäksi kehitettiin alempaa maanviljelysopetusta 
1850-luvulta alkaen. Samana vuonna 1856 kun Suomen Talousseura antoi senaa-
tille mietinnön maan elinkeinojen kehittämisestä, senaatti myönsi määrärahat 
seitsemän uuden maanviljelyskoulun eli ”maanpruukkikoulun” perustamiselle. 
Lisäksi toimintansa aloitti vielä seitsemän koulua vuoteen 1889 mennessä ja 
1890-luvulla 12 uutta maanviljelyskoulua. Maatalouden ammattikouluja perus-
tettiin myös yksityisille suurtiloille. Maanviljelyskoulujen opettajat olivat agrono-
meja. Koulujen kurssit olivat kaksivuotisia, ja niissä opetettiin lähinnä käytännön 
töitä ja teoreettisen maanviljelysopin alkeita. Maanviljelyskouluissa valmistui 
pääasiassa ammattitaitoisia työnjohtajia kartanoille. Lisäksi 1800-luvun lopulla 
perustettiin monia karjakko-meijerikouluja, kun meijeritaloudesta alkoi tulla 
merkittävä osa maataloutta.214

1800-luvun lopulla Mustialan opistoa uudistettiin. Samalla agronomiprofes-
siosta tuli aikaisempaa arvostetumpi ja haasteellisempi. Vuonna 1881 Mustialan 
opisto sai uuden ohjesäännön, joka heijasteli karja- ja maitotalouden nousua 
merkittäväksi maatalouden osa-alueeksi: opiston nimi muuttui Mustialan maan-
viljelys- ja meijeriopistoksi, kun ylemmällä osastolla alkoi yksivuotinen meijerin-
hoidon oppijakso kaksivuotisen yleisen maanviljelysoppijakson rinnalla. Meijeri-
oppijaksolta valmistui opettajia meijeri- ja karjakkokouluihin. Meijeriopistosta 
valmistuneet meijeristit olivat kaikki naisia, ja osastosta tulikin Mustialan ”nais-
linja” – meijeristi oli yksi harvoista aikakauden säätyläisnaisille hyväksytyistä 
professioista.215 Lisäksi Mustialan opiston sisäänpääsyvaatimuksia tarkennettiin: 
kun aikaisemmin hakijoiden vähäisyyden vuoksi ylemmälle osastolle ei välttä-
mättä ollut mitään tarkkoja pääsyvaatimuksia, vuodesta 1881 oppilailta alettiin 
vaatia ylioppilastodistusta tai todistusta sellaisesta oppilaitoksesta, josta saattoi 
siirtyä Yliopistoon, tai näitä vastaavat taidot.216 Mustialan opiston uudistus 
vuonna 1881 oli osa käytännön alojen koulutusuudistusta, sillä kaksi vuotta ennen 
Mustialan opiston uudistamista Helsingin Teknillinen reaalikoulu oli muutettu 
Polyteknilliseksi Opistoksi vuonna 1879.217

Vuonna 1881 Mustialan opiston uusiksi oppiaineiksi tulivat maanviljelysko-
neitten käyttämisoppi, urakkatyöoppi, kotieläinten ulkomuoto-oppi, meijerioppi, 
mineralogia ja puutarhanhoito. 1900-luvun alussa Mustialan opiston ylemmän 
osaston opetus oli jo hyvin teoreettista, ja vuodesta 1902 käytännön töistä ei enää 
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saanut arvosanaa.218 Lisäksi vuonna 1901 opistossa alkoi kansantaloustieteen ja 
taloudellisen lainsäädännön opetus.219

Maatalouden murros 1860-luvulla aloitti Suomessa myös maatalouden koetoi-
minnan, joka omalta osaltaan edisti maatalouden tieteellistymistä. Maatalouden 
koetoiminnan vauhdittaja oli etenkin maatalouskemia, jolla oli 1800-luvun lop-
pupuolella jo vankka teoriapohja. Maatalouskemian tutkimustarvetta lisäsi se, 
että 1800-luvun puolivälin jälkeen yleistyi erilaisten väkilannoitteiden käyttö.220 
Senaatti myönsi Talousseuralle määrärahan viljelykasvien koeviljelyä varten 
vuonna 1861. Tähän tarkoitukseen saatiin tila Turun läheltä Ruissalon saaresta 
seuraavana vuonna. Koekenttä jaettiin kahteen osastoon, joissa toisessa oli vil-
jelykokeita ja toisessa lannoituskokeita. Vuonna 1868 Talousseura yritti saada 
valtion varoja tieteellisesti koulutetun maanviljelyskemistin palkkaamiseksi 
Ruissalon koekentälle, sillä ulkomailla maanviljelyskemistit olivat jo vaikuttaneet 
merkittävästi maatalouden kehitykseen. Vastoinkäymiset ja pienet määrärahat 
ajoivat Ruissalon koetilan lopulta ahdinkoon, ja sen toiminta lakkautettiin syk-
syllä 1874.221

Ruissalon koekentän lakkauttamisen jälkeen vuoden 1874 agronomikokouk-
sessa esitettiin maanviljelyskemiallisen koeaseman avaamista Suomeen. Maan-
viljelyskemian tutkimustoiminta ei ollut kehittynyt Suomessa yhtä hyvin kuin 
esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Myös vuonna 1876 pidetyssä maan-
viljelijäin yleisessä kokouksessa keskusteltiin maanviljelyskemiallisen koeaseman 
perustamisesta. Samalla keskustelussa nousi esiin aseman sijoittaminen: paik-
kakunnaksi ehdotettiin Mustialaa tai Helsinkiä ja joitakin muita paikkakuntia. 
Koetoiminnalla oli Mustialassa jo pitkät perinteet, sillä koetoimintaa oli harjoi-
tettu opistossa sen perustamisesta alkaen ainakin jossain muodossa. Mustialan 
koeaseman puolesta puhuivat Mustialan opiston johtaja Zitting ja kemian lehtori 
Arthur Rindell, joka lähti senaatin myöntämän stipendin turvin tutustumaan 
Ranskan, Ruotsin ja Tanskan koetoimintaan. Vuonna 1880 Rindell ehdotti ulko-
maisiin esikuviin vedoten Biet-lehdessä monipuolisen koeaseman perustamista 
Mustialan maanviljelysopiston yhteyteen. Senaatti päätti perustaa Mustialan 
koeaseman vuonna 1883. Koeasema jakaantui Arthur Rindellin ehdotuksen 
mukaisesti maanviljelykemialliseen osastoon, meijeriosastoon ja metsäosastoon. 
Nämä olivat juuri ne alat, jotka olivat kehittymässä ja joista sen vuoksi tarvittiin 
tieteellistä tietoa Suomen olosuhteissa. Maatalouden koetoiminta lisääntyi myös 
muualla Suomessa 1800-luvun lopulla.222

Metsäopetus ja Evon metsäopisto eivät nauttineet valtiovallan luottamusta 
1860-luvulla, sillä metsänhoitajien koulutus edisti teollisuutta, kun taas vallassa 
olleet fennomaanit halusivat edistää pääelinkeinoa eli maataloutta. Kun kaup-
pa- ja käsityöelinkeinot olivat ruotsinkielisten hallinnassa ja korkeimmat virat 
venäläisillä, fennomaanien mielestä maatalous tuli pitää suomenkielisten käsissä. 
Sen vuoksi Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston kehittäminen ja tukeminen 
jatkuivat 1800-loppupuoliskolla.223 

Samanaikaisesti kun Mustialan opiston tasoa nostettiin 1860-luvulla, Evon 
metsäopistoa uhkasi lakkauttaminen. Evon ensimmäiselle, vuonna 1862 alkaneel-
le kurssille otettiin 18 oppilasta, mutta heidän jälkeensä opistoon oli vaikea saada 
uusia opiskelijoita. Tämä johtui nähtävästi siitä, että valtion metsänhoitajavirat 
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olivat täynnä eikä virkoja ollut vapautumassa tai uusia perustettu. Metsäala ei 
siis enää näyttänyt tulevaisuuden alalta. Lisäksi yleinen kritiikki metsäopetusta 
kohtaan vaikutti alan suosioon. Vuonna 1863 Snellman hyökkäsi Suomen met-
sätaloutta vastaan: hän ei nähnyt metsäteollisuudella olevan tulevaisuutta eikä 
siihen siksi kannattanut panostaa. Poliittisen vastustuksen lisäksi Evon metsä-
opiston toimintaa vaikeutti taloudellinen tilanne. Opiston perustamisen edellytys 
oli ollut, että opisto olisi omavarainen eli se kattaisi menonsa metsiensä puiden 
myynnillä. Mutta kun puumarkkinat romahtivat 1860-luvulla, Evon opiston puil-
la ei ollut kysyntää. Johtaja af Forselles yritti pelastaa opiston investoimalla omaan 
sahaan sekä terva- ja tärpättitehtaaseen eli puunjalostustuotteiden valmistukseen 
ja myyntiin. Näiden epäonnisten investointien vuoksi opisto joutui taloudelliseen 
kriisiin, ja senaatti joutui paikkaamaan sen taloutta. Vuonna 1866 Metsähallitus 
teki senaatille ehdotuksen jatkuvissa talousvaikeuksissa olevan Evon metsäopis-
ton väliaikaisesta lakkauttamisesta. Vuonna 1867 – Suomea koetelleen suuren 
nälänhädän aikaan – metsäopisto päätettiin sulkea vain kaksi vuotta sen jälkeen, 
kun opiston kaikki rakennukset olivat valmistuneet.224 

10. Agronomien ja metsänhoitajien koulutuskysymys 

1800-luvun loppupuolella – 1860–1870-luvuilta alkaen – tapahtui käänne kohti 
modernia maataloutta Suomessa. Tätä kehitystä jouduttivat teollistuminen, ko-
neellistuminen, talouden ja liikenteen sekä maatalous- ja metsätieteiden kehitys. 
Myös suuret nälkävuodet 1867–1868 lisäsivät muutospaineita, mutta Suomen 
maatalous oli jo alkanut modernisoitua ennen nälkävuosia. Maa- ja metsätalou-
den muutoksen nopeuttajana oli myös kotimainen ammattikoulutus, jonka avulla 
levisivät myös alan uudet käytännöt. Maatalouden tuottavuutta lisäsi Suomessa 
1800-luvun lopulla se, että karjatalous ja heinänviljely lisääntyivät, viljelymene-
telmiä kehitettiin, maanviljelyskemian kehityksen seurauksena apulannoitusta 
lisättiin, metsiä kuluttuvasta kaskiviljelystä haluttiin siirtyä peltoviljelyyn ja pel-
toalaa pyrittiin kasvattamaan. Lisäksi uusien tilojen muodostamista helpotettiin 
lainsäädännöllä. Lopulta perinteisessä maataloudessa keskeisenä ollut leipäviljan 
viljely ei enää kannattanut, ja karjatalouden ja rehuviljelyn merkitys kasvoi. Mai-
dontuotanto ja meijeritalous liittivät maatilat osaksi laajaa markkina- ja vaihdan-
tataloutta. Näin maataloustuotanto alkoi kaupallistua. Sen seurauksena haluttiin 
lisätä tuottavuutta, mikä vaati lisää tietoa ja uudistuksia eli uusien koneiden ku-
ten harava-, kylvö- ja niittokoneen sekä modernien työkalujen kuten viikatteen 
käyttöönottoa sekä uudenlaisia vuoroviljelymenetelmiä ja muita työmenetelmiä. 
Suomen peltoala kaksinkertaistui 1800-luvun lopulla uudisraivauksen ja kaskea-
misen vähenemisen seurauksena.225

Myös metsätalous kasvoi, kun puunjalostusteollisuudesta tuli suurteollisuutta 
1870-luvulla. Sahateollisuus kasvoi, kun siirryttiin käsi- ja vesisahoista höyry-
sahoihin 1800-luvun loppupuolella. Höyrysahakielto kumottiin vuonna 1857, 
mutta sahateollisuutta vaivasi kuitenkin 1860-luvulla lama, jonka seurauksena 
monet sahat lopettivat toimintansa. Samaan aikaan Suomeen tuli kuitenkin ulko-
maisia yrittäjiä mukaan sahateollisuusmarkkinoille, mikä edisti sahateollisuuden 
nousua. 1870-luku olikin voimakasta sahateollisuuden kasvukautta erityisesti li-
sääntyneen ulkomaanviennin ansiosta. Tätä kehitystä edesauttoi Suomen markan 
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devalvoituminen hopean hinnan laskiessa. Metsäteollisuuden kasvaessa metsien 
arvo nousi, mikä lisäsi entisestään metsätieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen 
tarvetta.226

Helsingin valtiopäivillä vuonna 1863 alkanut Suomen valtiopäivätoiminta no-
peutti yhteiskunnallista kehitystä ja vei kohti kansalaisyhteiskuntaa 1800-luvun 
loppupuolella. Samoihin aikoihin perinteisen maatalouden rinnalle nousivat 
merkittäviksi tuotannonaloiksi teollisuus – erityisesti metsäteollisuus –, lii-
kenne ja palvelualat. Agraarinen sääty-yhteiskunta alkoi murtua. Koulutus- ja 
tiedepolitiikka nousivat yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön, mitä edistivät 
kansakoululaitoksen synty vuonna 1866 ja ammattikoulutuksen lisääminen 
käytännöllisillä aloilla eli niin maa- ja metsätaloudessa (Mustialan ja Evo opis-
tot) kuin teknisillä aloilla (teknilliset reaalikoulut ja Helsingin Polyteknillinen 
opisto). Nämä ammattioppilaitokset antoivat myös uusille ammattiryhmille yleis-
sivistystä, joka oli aikaisemmin ollut lähinnä yhteiskunnan eliitin eli aateliston 
ja papiston etuoikeus. Koulutuspolitiikan tarkoitus ei ollut enää vain antaa vain 
käytännönläheisiä valmiuksia tuotannollisissa ammateissa toimiville vaan myös 
teoreettista tietoa kaikille ammattiryhmille.227 

Maatalouden ammattiopetus sekä koetoiminta olivat poikkeuksellisessa ase-
massa Suomen suuriruhtinaskunnassa, sillä muiden käytännönläheisten alojen 
kuten teknillisten ja kaupallisten alojen korkein opetus ja tutkimustoiminta 
kehittyivät vasta paljon myöhemmin. Tämän selittää maatalouden merkittävä 
asema kansantaloudessa, mikä ohjasi poliittisia ratkaisuja. Kun vuonna 1866 
Suomessa alkoi tuhansia kuolonuhreja vaatinut suuri nälänhätä, etsittiin myös 
koulutuspoliittisia ratkaisuja, joilla olisi nostettu suomalaisen tiedon ja osaa-
misen tasoa. Nälänhädän lisäksi Evon metsäopiston sulkeminen nosti maa- ja 
metsätalouden korkeimman opetus- ja tutkimustoiminnan asiat vuoden 1867 
valtiopäiville. Koulutuspoliittista keskustelua joudutti se, että samanaikaisesti oli 
meneillään myös Tukholman teknologisen instituutin uudistustyö, jossa opisto 
muutettiin teknilliseksi korkeakouluksi. Valtiopäivillä ehdotettiin jälleen vuoden 
1857 manufaktuurijohtokunnan mietinnön tavoin korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen siirtoa Helsinkiin. 

Evon ja Mustialan tulevaisuus nousi esiin ritaristo-aatelistossa, jossa edustaja-
na oli Evon metsäopiston lehtori Nils Carl Nordenskjöld. Hän ajoi metsäopetuk-
sen siirtoa Helsingin teknilliseen reaalikouluun, jolloin olisi muodostettu poly-
teknillinen opisto – kahden opetusyksikön yhdistämisellä pieni ja köyhä Suomi 
olisi säästänyt varoja. Toinen Evon lehtori J. E. Furuhjelm puolestaan ehdotti, että 
koska maanviljelystekniikkaa opetettiin lähes kaikissa eurooppalaisissa teknilli-
sissä oppilaitoksissa, Helsingin teknilliseen opistoon tuli liittää myös maatalous-
opetus, jotta teknillisellä opetuksella voisi olla laajojen kansankerrosten tuki. 
Furuhjelmin mielipiteessä voi nähdä viitteitä myös siihen, että metsäopinnot 
syrjäisellä Evolla eivät olleet kaikkien mieleen. Toisaalta Nordenskjöld ja Furu-
hjelm olivat monien muiden ruotsinkielisten tavoin industrialismin kannattajia, 
ja tämän vuoksi heidän mielestään voimavarat tuli keskittää ensisijaisesti teknil-
lisen koulutuksen kehittämiseen. 

Ritaristo-aatelistosäädyssä käydyssä keskustelussa tuli esiin erilaisia mielipitei-
tä, muun muassa se että Evon epäonninen metsäopisto oli esimerkki pienen maan 
varojen harkitsemattomasta käytöstä, ettei Suomi ollut vielä valmis ylläpitämään 
polyteknillistä opistoa, vaan suomalaiset voisivat opiskella eurooppalaisissa 
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opistoissa, ja että Helsingin keskustassa voisi olla vaikea opiskella metsätietei-
tä. Säädyssä esitettiin lisäksi, että myös Mustialan opisto liitettäisiin Helsingin 
teknilliseen opistoon tai että Mustialan ja Evon opisto yhdistettäisiin yhdeksi 
opistoksi.228 Ritaristo-aatelin ehdotus Helsingin teknillisen opiston perustami-
sesta hyväksyttiin muissa säädyissä vuoden 1867 valtiopäivillä. Talonpoikais- ja 
pappissääty halusivat fennomaanisessa hengessä parantaa suomen kielen asemaa 
perustettavassa opistossa. Myöhemmin vuoden 1867 valtiopäivien jälkeen talou-
dellinen tilanne helpottui, joten Mustialan ja Evon opiston toimintaa ei enää ha-
luttu siirtää Helsinkiin. Valtiopäivien päätöksen täytäntöönpano viivästyi byro-
kratian vuoksi. Näin teknillinen opetus sekä maatalous- metsätieteellinen opetus 
kehittyivät erilleen. Vuonna 1872 Helsingin teknillinen reaalikoulu muutettiin 
Polyteknilliseksi kouluksi ja edelleen vuonna 1879 Polyteknilliseksi opistoksi.229 

Vuoden 1872 valtiopäivillä tehtiin koulutus- ja tiedepoliittisia ehdotuksia: 
muun muassa ehdotettiin suomalaisen tiedeakatemian perustamista.230 Valtio-
päivillä ehdotettiin myös, että väliaikaisesti suljettu Evon metsäopisto lakkautet-
taisiin lopullisesti ja korvikkeeksi Mustialan opistoon siirrettäisiin metsänhoidon 
opettajan virka. Valtiopäiväedustajien mielestä Evon metsäopisto oli kallis ja 
tarpeeton oppilaitos, joka oli jonkinlainen omituinen kokeilu.231

Evon metsäopiston opetuksen uudelleenaloittaminen vuonna 1874 liittyi 
metsäteollisuuden kehitykseen ja merkityksen kasvuun 1870-luvulla. Kun puun 
kysyntä ja taloudellinen merkitys kasvoivat, metsiä hakattiin aikaisempaa enem-
män. Samalla myös heräsi uudelleen pelko puun loppumisesta: metsätalouden 
nousukaudella 1870-luvulla sanomalehdissä oli paljon kirjoituksia metsien tuh-
lauksesta sekä uusrikkaista, jotka olivat vaurastuneet myymällä metsiä. Keskus-
telun seurauksena Suomen Talousseura ehdotti vuonna 1872, että perustettaisiin 
komitea tutkimaan metsien tilaa. Kun metsätieteellinen tutkimustoiminta ei vielä 
ollut alkanut maassamme, asioita ratkottiin virkamieskomiteoiden avulla: ko-
miteaan kuului lähinnä virkamiehiä ja teollisuusjohtajia sekä muutama metsän-
hoitaja. Komitean mietintö valmistui vuonna 1874. Sen mukaan yksityismetsien 
tila näytti huonolta, sillä metsiä oli hävitetty paljon. Tilanteen syyksi komitea 
näki – kuten useasti aikaisemminkin oli nähty – yleisen metsänhaaskauksen 
kuten puuta tuhlaavan kotikäytön, kaskeamisen ja puunviennin. Olosuhteiden 
parantamiseksi komitea ehdotti uutta metsälakia, joka estäisi metsien hävitystä, 
sekä lisämaiden ostamista valtiolle. Komitea ehdotti myös, että metsänhoitaja-
kuntaa lisättäisiin, jotta uusia metsiä voitaisiin hallinnoida tehokkaasti ja laatia 
metsänhoitosuunnitelmia, neuvoja ja ohjeita. Tämän vuoksi piti perustaa kaksi 
valtion metsänhoidonneuvojan virkaa. Lisäksi komitea ehdotti, että metsänhoi-
don opetusta lisättäisiin: ammattitaitoisia metsänvartijoita alettaisiin kouluttaa 
Evon metsäopistossa, ylemmissä maanviljelysopistoissa eli Mustialan opistossa 
tulisi järjestää metsänhoitokursseja sekä alemmissa maanviljelyskouluissa ja kan-
sakouluissakin tulisi opettaa metsänhoidon alkeita.232

Samoihin aikoihin käsiteltiin metsänhoitajien koulutuskysymystä ja Evon 
metsäopiston mahdollista uudelleenavaamista Metsähallituksessa ja senaatissa 
vuonna 1872 taloudellisen nousukauden seurauksena. Metsähallituksen yli-
johtaja Alexander af Forsellesin mielestä oli useita mahdollisuuksia järjestää 
suomalaisten metsänhoitajien koulutus: tulevat metsänhoitajat saattoivat joko 
opiskella ulkomailla, tai sitten Aleksanterin-Yliopistoon tulisi perustaa metsän-
hoidon oppituoli. Metsänhoitajakoulutuksen akatemisoituminen ei kuitenkaan 
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vielä näyttänyt realistiselta: vaihtoehto oli af Forsellesin mielestä huono, sillä met-
sänhoitajien yliopistokoulutus olisi liian teoreettista – yliopisto-opetus painotti 
tuolloin teoreettista opetusta – ja olisi tullut kalliiksi. Vaihtoehtona oli hänen 
mielestään siirtää metsänhoitajien koulutus Helsingin Polyteknillisen opistoon, 
jolloin opintoihin sisältyisi pakollinen metsäharjoittelukausi Evolla, tai Mustialan 
opistoon. Ylijohtaja af Forsellesin viimeinen ehdotus oli avata uudelleen Evon 
metsäopisto.233

Metsähallituksen kanta oli metsänhoitajakoulutusasiassa ylijohtaja Alexander 
af Forsellesin esityksen viimeisen ehdotuksen mukainen. Jo ennen Evon opiston 
lopullista uudelleenavaamispäätöstä A. G. Blomqvist alkoi järjestää opiston avaa-
mista vuonna 1873. Toukokuussa 1874 Evon metsäopisto sai uudet ohjesäännöt 
ja alkoi ottaa jälleen uusia opiskelijoita. Lokakuussa 1874 Blomqvist nimitettiin 
opiston johtajaksi.234 Ilmeisesti määrärahojen säästämiseksi tarkoitus oli nyt li-
sätä käytännöllistä opetusta, sillä senaatti määräsi, että metsäopiston opetuksessa 
tuli sivuuttaa ”korkeimmat tieteelliset aineet”, lehtorien virat tuli lakkauttaa ja 
opettajien pätevyysvaatimuksena ei enää ollut yliopistotutkinto. Uudelleenavattu 
Evon opisto ei kuitenkaan juurikaan houkutellut oppilaita, joten sinne otettiin 
uusia oppilaita vain joka toinen vuosi. Opetus keskittyi pääasiassa käytännön 
harjoituksiin sen vuoksi, että opettajia oli aikaisempaa vähemmän. Johtaja Blom-
qvistin lukuisista yrityksistä huolimatta opisto ei saanut lupaa laajentaa toimin-
taansa ja opettajakuntaansa.235 Evon metsäopisto ei voinut kehittyä niin, että sen 
metsänhoitajakoulutus olisi vastannut modernin metsätalouden vaatimuksiin. 
Tämän vuoksi oli väistämätöntä, että jossain vaiheessa piti jälleen pohtia metsän-
hoitajakoulutuksen uudistamista.

Evon opiston toimintaa kehitettiin edelleen, kun vuonna 1876 annettiin ju-
listus alemman eli keskiasteen metsänvartijakoulun perustamisesta Evon met-
sänhoito-opistoon. Metsähallituksessa apurahan turvin johtaja A. G. Blomqvist 
oli tutustunut Norjan ja Ruotsin metsäkoulujen toimintaan. Toukokuussa 1876 
annettiin metsänvartijakoulun ohjesääntö, jonka mukaan koulun pääsyvaati-
muksena oli luku-, kirjoitus- ja laskutaito, ja metsänvartijakurssin pituus oli kaksi 
vuotta. Alempi metsäopetus alkoi Suomessa, kun Evon metsänvartijakoulu aloitti 
toimintansa marraskuussa 1876.236 

Saksalaisen metsänhoidon vaikutus oli näkyvä uudelleenavatussa Evon met-
säopistossa: opiston viidestä ensimmäisestä opettajasta neljä oli opiskellut Tha-
randtin metsäakatemiassa, jonka johtaja Edmund von Berg oli antanut ohjeita 
opiston järjestämisestä – hän oli muun muassa ehdottanut kesäisin järjestettäviä 
harjoitustöitä –, ja opetuksessa käytettiin saksalaisia oppikirjoja.237

11. Agronomiprofessio 1800-luvun loppupuolella

Suomen suuriruhtinaskunnan professionaalinen kerrostuma oli kansainvälisesti 
verrattuna hyvin pieni 1800-luvun lopulla: muodollisen koulutuksen saaneiden 
ammattiryhmiin kuului vain noin alle prosentti aikuisista miehistä 1870-luvun 
alussa.238 Hitaan taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen lisäksi professio-
naalisen kerroksen pienuuteen vaikutti koulutus- ja yliopistopolitiikka, joka esti 
korkeimman ammatillisen koulutuksen laajenemisen. 1850-luvulla alkoi kuiten-
kin modernisaation kausi, jolloin myös koulutuksen saaneiden henkilöiden sekä 
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koulutuksen saaneiden ammattiryhmien lukumäärä alkoi kasvaa Suomessa.239 
Korkeimman opetuksen – myös maa- ja metsätalouden korkeimman opetuksen 
– laajentaminen uusille aloille vahvisti ei-akateemisen keskiluokan asemaa.240 
Agronomien ja metsänhoitajien ammattikuntien muodostuminen Suomessa oli 
osa tätä kehitystä. 

Agronomiprofession profiilin kuuluivat 1860-luvulla alkaneen kotimaisen 
agronomikoulutuksen lisäksi virat ja tehtävät sekä yhdistys- ja julkaisutoiminta. 
Modernin agronomiprofession synty 1800-luvun loppupuoliskolla oli seurausta 
maatalouden uudistumisesta, joka muutti maatalouden ammatteja. Kun aikai-
semmin maatalouden ammattikunnassa keskeisiä olivat olleet käytännön intres-
sit, nyt tarvittiin myös teoreettista tietoa – uusi rationalisoituva tuotanto tarvitsi 
tieteellisesti koulutettuja ammattilaisia. Ja kun luontaistaloudesta siirryttiin 
rahatalouteen, tilojen tuli käyttää parhaalla mahdollisella tavalla uusia mahdol-
lisuuksia kasvattaakseen tulojaan. Agronomiprofession yleinen kehitys sekä maa-
talousopetuksen ja -tutkimuksen kehitys muualla Euroopassa lisäsivät edelleen 
paineita kehittää agronomikoulutusta myös Suomessa 1800-luvun lopussa. 

Ensimmäiset agronomivirat perustettiin 1800-luvun loppupuoliskolla. Keskus-
hallinnon alaisten valtionagronomien ja lääninagronomien tehtävä oli pääasias-
sa vastata maatalousneuvonnasta. Kun Suomen Talousseura ehdotti kahdeksan 
lääninagronomin palkkaamista vuonna 1856, se ehdotti agronomien tehtäväksi 
muun muassa uudisviljelyn suunnittelua ja viljelijöiden neuvomista perusojituk-
sessa. Talousseura oli saanut esikuvan ehdottamaansa neuvontaorganisaatioon 
Preussista, Ruotsista ja Norjasta. Senaatti oli kuitenkin sitä mieltä, että valtion 
palkkaamien agronomien tuli ajaa lähinnä suurtilallisten etuja ja keskittyä sellai-
siin töihin, joihin suurtiloilla ei ollut muuten mahdollisuutta palkata koulutettua 
työntekijää eli opastamaan suurtiloja kierto- ja vuoroviljelyyn siirtymisessä sekä 
suorittamaan kuivatuksia, vesityksiä ja järvenlaskuja.241 

Vuonna 1859 perustettiin kaksi valtionagronomin virkaa. Valtionagronomit 
asetettiin toinen läntiseen piiriin Hämeenlinnaan ja toinen itäiseen piiriin Savon-
linnaan. Virkanhaltijoiden pätevyysvaatimuksena oli maatalousalan tutkinto. 
Valtionagronomien palveluja käyttivät aluksi vain kartanot, jotka pyysivät val-
tionagronomeja neuvontakäynneille. Tähän lienee vaikuttanut teoreettisen tiedon 
tai uutuuksien vierastamisen lisäksi se, että ensimmäiset valtionagronomit olivat 
ulkomaalaisia: Carl Hornbostel tuli Saksasta ja Henry Gibson Englannista, sillä 
vuonna 1859 Suomessa oli vain kuusi agronomia, joista kukaan ei hakenut val-
tionagronomien virkoja. Muut kuin suurtilalliset alkoivat kysyä neuvoja valtion-
agronomeilta vasta 1880-luvulla. Valtionagronomijärjestelmä ei kuitenkaan ollut 
toiminnassa kovin pitkään. Sen jälkeen kun Gibson kuoli vuonna 1881, hänen 
virkansa alaksi tuli meijeritalous. Tämä heijasteli myös maatalouden muutosta. 
Valtionagronomien virat lakkautettiin vuonna 1892.242

Valtionagronomijärjestelmän rinnalla oli lääninagronomeja, joiden virat 
perustettiin vuosina 1862–1872. Alkuvuosina heidän neuvontapalvelujaan ei 
juurikaan tilattu. Vuodesta 1876 alkaen lääninagronomien virkoihin vaadittiin 
agronomintutkinto, tutkinto maanmittauksessa ja kahden vuoden harjoittelu 
valtion- tai lääninagronomien toimitusmatkojen seuraajana. Lääninagronomit 
olivat velvollisia tekemään ojitus-, viljely- ja niitynkastelusuunnitelmia, avusta-
maan vuoroviljelyn aloittamisessa ja meijerin perustamisessa sekä mahdollisesti 
johtamaan näiden suunnitelmien toimeenpanoa ja antamaan maanviljelijöille 
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maataloutta koskevia muitakin neuvoja. Vuodesta 1881 alettiin palkata myös 
apulaislääninagronomeja, joilla oli samat tehtävät kuin lääninagronomeilla.243 
Lääninagronomijärjestelmä uusittiin vuonna 1894: agronomien tehtävät spesia-
lisoituivat ja kansanvalistustoiminnan merkitys kasvoi niissä, kun taas kuiva-
tus- ja maanmittaustehtävät siirtyivät maanviljelysinsinööreille. Vuodesta 1895 
Suomessa oli kahdeksan lääninagronomia, viisi nuorempaa lääninagronomia ja 
neljä apulaislääninagronomia, jolla kullakin oli oma toiminta-alueensa.244 

Valtionagronomi- ja lääninagronomijärjestelmä oli lähellä neuvontatoimin-
taa, joka tarvitsi myös koulutettuja agronomeja. Tiedon demokratisoituminen eli 
leviäminen laajojen kansankerrosten keskuuteen oli osa siirtymistä sääty-yhteis-
kunnasta kansalaisyhteiskuntaan Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tämä 
edesauttoi myös maatalouden modernisoitumista. Suomen ensimmäisen maa-
talousneuvojan, kiertävän maanviljelysneuvojan, palkkasi vuonna 1849 Suomen 
Talousseura. 1860–1870-luvuilla maanviljelysseurat alkoivat palkata omia kyn-
nönneuvojia sekä karjakkoneuvojia. Maanviljelysseurat julkaisivat myös opas-
kirjoja ja maatalouslehtiä.245 Maanviljelijöiden valistustoiminnan keskeisimpiä 
muotoja ja keskustelufoorumeita olivat Suomen Talousseuran järjestämät maan-
viljelyskokoukset vuodesta 1847 ja myöhemmin myös paikalliset talousseurat. 
Maatalousnäyttelyt tulivat osaksi maanviljelyskokouksia 1850-luvulta lähtien.246

Agronomeja alkoivat työllistää myös 1800-luvun loppupuolelta alkaen perus-
tetut useat maatalouskoulut, joista valmistui pääasiassa suurtilojen työnjohtajia 
ja kartanomeijereiden työntekijöitä, sekä tavallisille viljelijöille tarkoitetut tal-
vella toimivat maamieskoulut. Lisäksi valtio alkoi työllistää agronomeja muun 
muassa koelaitoksissa sekä virkatalojen ja koulujen tarkastustöissä. Olennainen 
osa suomalaisten agronomien työkuvaa oli maataloustiedon popularisointi eli 
valistustyö, johon 1800-luvun loppupuoliskolta alkaen alkoivat kuulua maata-
louden neuvontatyötä harjoittaneet yhdistykset eli maanviljelys- ja talousseurat, 
maanviljelyskokoukset ja -näyttelyt, maatalouskirjallisuus ja -lehdistö. Valistus-
työn lisääntyessä maanviljelyseurat palkkasivat agronomeja sihteereiksi ja kon-
sulenteiksi. Vuoden 1895 valtiokalenterissa mainitusta noin sadasta valtion tai 
maanviljelysseurojen maatalousvirkamiehestä noin 80 prosenttia oli saanut agro-
nomikoulutuksen. Agronomit myös menestyivät liike-elämässä kuten kauppiaina 
ja kustantamalla maatalouteen liittyviä julkaisuja. Agronomeille tarkoitetuista 
viroista ja tehtävistä huolimatta 1800-luvun lopulla suurin osa agronomin koulu-
tuksen saaneista ei kuitenkaan ollut palkkatyössä tai oli siirtynyt muille aloille.247 

Suurin osa suomalaisista agronomeista palveli 1800-luvulla kartanoissa, jotka 
olivat usein samalla maatalouden kehityksen keskuksia ja opetuslaitoksia, sillä 
maanviljelyskouluja perustettiin usein suurtilojen yhteyteen. Oma oppilaitos nos-
ti tilojen statusta ja tarjosi edullista työvoimaa. Myös uudistusmielisyys kuului 
aatelistilojen ja -kartanoiden henkeen toisin kuin vanhoillisten talonpoikien ti-
loille, joissa uusia oppeja ja ylipäänsä teoreettista tietoa vierastettiin. Säätyläistön 
kiinnostus maataloutta ja maanviljelyä kohtaan kasvoi 1800-luvun lopulla, sillä 
kun vuosisadan alussa säätyläisviljelijöitä oli ollut 100–200, vuonna 1875 heitä oli 
Suomessa jo yli 500. Maatalous saattoi houkutella vaurastumiskanavana. Keski-
asteen agronomikoulutus ja maanviljely eivät kuitenkaan olleet yhtä arvostettuja 
kuin yliopisto-opinnot ja virkamiesura. Sen vuoksi agronominura saattoi olla 
radikaali ratkaisu säätyläisperheissä, ja agronominuraa pidettiin vähälahjaisten 
säätyläispoikien ainoana vaihtoehtona. Toisaalta monet säätyläiset pitivät maati-
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laa virkamiestyönsä ohella toissijaisena tulonlähteenä ja siirtyivät – mahdollisesti 
toimeentulon vakiinnuttua – virkamiesuralta tilanhoitajiksi ilman agronomi-
koulutusta. Tosin tuolloin tilaa hoiti usein tilanomistajan puolesta agronomikou-
lutuksen saanut pehtori. Lisäksi ennen nykyisenkaltaista eläkejärjestelmää monet 
virkamiehet vetäytyivät viroistaan omille tiloilleen, jos he pelkäsivät jäävänsä 
ilman eläkettä.248

Professionalisoitumiskehitykseen liittyvät olennaisena osana omat etujärjestöt, 
joiden tarkoitus on oman alan kehittäminen ja jäsenten etujen ajaminen. Agrono-
mien oma etujärjestö alkoi muodostua 1890-luvulla hieman ennen yliopistollisen 
agronomikoulutuksen alkua. Tuolloin maanviljelysvirkamiehet kokoontuivat 
kesällä 1895 Kurkijoella, jossa käsiteltiin myös oman yhdistyksen perustamista. 
Yhdistyksen keskeisimmäksi tarkoitukseksi tuli oman profession kehittäminen 
eli maanviljelyskoulujen opettajien sekä muiden maanviljelystoimihenkilöiden 
ammattitaidon parantaminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen luominen maan 
eri osissa työskentelevien virkamiesten välillä.249

Nykyisen Agronomiliiton edeltäjän eli Maanviljelysvirkamiesyhdistyksen 
perustaminen 1800-luvun lopussa oli osa maatalouden järjestäytymiskehitystä, 
johon kuuluivat myös maanviljelys-taloudellisen osaston ja maanviljelyshalli-
tuksen perustaminen 1890-luvulla. Tässä järjestäytymiskehityksessä oli myös 
kyse maatalouseliitin aseman vahvistamisesta: samoihin aikoihin nimittäin 
järjestäytyivät myös maataloustyöntekijät, minkä vastapainoksi Maanviljelysvir-
kamiesten yhdistys näyttää syntyneen. Erityisesti korkeat maatalousvirkamiehet 
pitivät uutta yhdistystä hyödyllisenä virkakunnan esprit de corpsin ja ammat-
titaidon kohottamiselle. Maatalousvirkamiesyhdistyksen tavoite oli nopeuttaa 
päätöksentekoa ja vaikuttaa asioiden käsittelyyn erityisesti senaatin Maanviljelys-
toimituskunnassa, joka näytti muuttuvan yleisvaltakunnallistamiseen tähtäävän 
kehityksen seurauksena venäläismieliseksi ja etääntyvän ruotsinkielisen eliitin 
hallinnasta. Yhdistys tuki ja täydensi valtiovallan toimintaa ottamalla kantaa ja 
välittämällä tietoa, kuten Suomen Talousseura oli tehnyt aikoinaan. Maanvil-
jelysvirkamiesyhdistys oli aluksi pelkästään virkamiesyhdistys, johon saattoivat 
kuulua muutkin maataloushallinnon virkamiehet kuin agronomikoulutuksen 
saaneet eli esimerkiksi juristit. Yhdistystä – kuten myös agronomikuntaa 1800-lu-
vun lopulla – leimasi elitismi, sillä sen jäsenet olivat säätyläisiä ja sen johtajat 
edustivat ruotsinkielistä aatelistoa, ja useat agronomijäsenet olivat suorittaneet 
agronomitutkintonsa Ruotsissa.250 

12. Metsänhoitajaprofessio 1800-luvun loppupuolella

1870-luvulla alkoi suomalaisten metsänhoitajien todellinen professionalisoitumi-
nen etenkin metsätalouden kasvun ja metsähallinnon kehityksen seurauksena. 
Vielä 1860-luvulla metsänhoitajien ammattikunta oli ollut epävakaalla pohjalla 
ja kokenut takaiskuja muun muassa puun hinnan romahtamisen ja Evon metsä-
opiston sulkemisen vuoksi. Mutta 1870-luvulla Evon opisto avattiin uudelleen ja 
perustettiin metsänhoitajien yhteiselin Suomen Metsänhoitoyhdistys. 

Vuonna 1851 perustetun niin sanotun väliaikaisen metsähallinnon virka-
miehet eli lääninmetsänhoitajat apulaisineen kuuluivat Maanmittauksen ja 
metsänhoidon ylihallituksen alaisuuteen ja olivat koulutukseltaan pääasiassa 
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maanmittareita, sillä tuolloin maanmittarit tunsivat parhaiten Suomen metsät. 
Lääninmetsänhoitajien tehtävänä oli kruununpuistoiksi soveltuvien valtionmai-
den mittaaminen ja tutkiminen, mutta he eivät kuitenkaan ehtineet esimerkiksi 
valvoa metsäasetuksen noudattamista tai edistää metsänhoitoa. Tämä johti 
metsänhoitokunnan uudistukseen eli itsenäisen metsänhoitolaitoksen syntyyn. 
Vuonna 1859 annetussa metsänhoitajakunnan johtosäännössä lakkautettiin 
lääninmetsänhoitajien virat, jotka yhdistettiin uusien tarkastuspiirien ylimet-
sänhoitajien virkoihin. Ylimetsänhoitajien tehtäväksi tuli kruununmetsien 
ylläpitäminen, jonka ohessa heidän tuli muun muassa toimittaa katselmuksia, 
laatia metsänhoitosuunnitelmia sekä antaa lausuntoja metsänhoitajien hakkuu- ja 
viljelyehdotuksista.251

Metsähallituksen toiminnan aloittamisen jälkeen vuonna 1861 Suomessa oli 
erilaissa viroissa ja toimissa yhteensä 76 metsänhoitajaa. He olivat suorittaneet 
tutkintonsa ulkomailla tai suorittaneet Maanmittauksen ja metsänhoidon yli-
hallituksen virkatutkinnon. Metsähallinnon viroissa heitä oli kuusi, tarkastus-
piirien ylimetsänhoitajan viroissa 10, hoitoalueiden metsänhoitajien viroissa 49, 
metsäpäällysmiehinä ja ylimääräisinä metsänhoitajina neljä, muissa toimissa 
kaksi, Evon metsäopiston viroissa kolme ja yksityissektorilla kaksi. Evon metsä-
opiston suorittaneet saivat vähitellen virkoja, mutta vasta 1890-luvulla noin puo-
let metsänhoitoalueiden tehtävistä ja viroista oli Evon opiston käyneiden käsissä. 
Metsänhoitoalan uudistumista ja kehittymistä vaikeutti se, että 1860-luvulla val-
tionmetsät eivät tuottaneet niin paljon kuin oli arvioitu. Tämän vuoksi metsäalaa 
arvosteltiin. Myös puunjalostusteollisuus suhtautui varauksellisesti metsänhoita-
jiin. Lisäksi suomalaiset metsänhoitajat joutuivat alkuaikoina suurien haasteiden 
eteen, sillä kaikki oli luotava alusta kartoista ja laskelmista lähtien. Siksi tapahtui 
virheitä, jotka johtivat vaikeuksiin ja kritiikkiin.252

Metsänhoitajat olivat pääasiassa aateliston ja porvariston eli elinkeinon-
harjoittajien sekä pappien poikia 1860–1870-luvuilla. Sotilaiden ja tuomarien 
sekä erityisesti kaupunginhallinnon virkamiesten poikia ei juurikaan ryhtynyt 
metsänhoitajiksi. Erityisesti papisto pelkäsi uuden metsänhoitajakunnan vievän 
monia mahdollisia tulevia pappeja opiskelemaan metsänhoitajiksi.253 Paikallinen 
sivistyneistö eli lähinnä papisto kuitenkin otti hyvin vastaan alueiden uudet met-
sänhoitajat. Myös rahvas suhtautui heihin aluksi hyvin, mutta vähitellen epäily 
”metsäherroja” kohtaan lisääntyi. Heitä syytettiin muun muassa laiskuudesta. 
Erityisesti 1860–1870-luvuilla metsänhoitajat olivat kritiikin kohteina, mihin 
vaikutti myös se, että metsähallinto järjestettiin Pohjois-Suomeen samaan aikaan 
kuin siellä aloitettiin isojako, ja metsänhoitajat joutuivat häätämään laittomasti 
asettuneita asukkaita pois kruununmetsistä. Uudet ja oudot metsävirkamiehet 
valvoivat kruununmetsiä, jotka olivat aikaisemmin olleet vapaasti käytettävissä. 
Näin metsänhoitajat puuttuivat paikalliseen elämään, tapoihin ja elinkeinoihin 
kuten kasken- ja tervanpolttoon sekä puun kotitarvekäyttöön. Tämän vuoksi 
metsähallinto joutui konfliktiin paikallisten asukkaiden intressien kanssa. Tilan-
netta vaikeutti metsänhoitajien oman ammattikunnan järjestäytymättömyys.254  

Erityisesti metsänhoitajien menettelyt kruununmetsien erottamisessa ja hei-
dän palkkauksensa aiheuttivat polemiikkia valtiopäivillä 1860–1870-luvuilla. 
Talonpojat pitivät Suomen metsähallintoa tarpeettomana, kun taas teollistumista 
kannattanut ruotsinkielinen aatelisto ja papisto, josta useat metsänhoitajavirka-
miehet tulivat, olivat myötämielisiä valtion metsänhoitokuntaa kohtaan. Mutta 
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kun kruununmetsät alkoivat tuottaa hyvin 1870-luvulta lähtien, valtiopäivillä 
alettiin puhua pelkästään valtion metsänhoitajien tehottomuudesta eikä itse met-
sänhallinnon olemassaoloa enää kyseenalaistettu. Metsänhoitajat eivät olleetkaan 
enää tarpeettomia virkamiehiä, vaan heiltä alettiin vaatia ammattitaitoista met-
sänhoitoa valtion metsätulojen kasvattamiseksi.255 Metsänhoitajien kritisoimi-
nen jatkui vielä 1800-luvun lopulla metsätalouden nousukaudesta ja metsänhoi-
tajien järjestäytymisestä huolimatta. Kaikkein eniten epäluuloa metsänhoitajia 
kohtaan näyttää aiheuttaneen se, että virkansa puolesta metsänhoitajat rajoittivat 
kruununmetsissä ja niiden lähellä asuvien ihmisten rajatonta omankädenoikeutta 
valtion metsiin.256

Kun yleinen kritiikki oli kiivainta metsänhoitajia kohtaan, valtion metsänhoi-
tajakunnan keskuudessa syntyi 1860-luvulla ajatus järjestäytyä metsänhoitoalan 
tietotaidon keräämiseksi ja levittämiseksi laajemmalle yleisölle. Metsänhoitajien 
kokouksia järjestettiin Suomessa vuodesta 1862 alkaen, jolloin Oulussa oli läänin 
kymmenen metsävirkamiehen kokous. Siellä ylimetsänhoitaja Palmroth ehdotti 
Pohjois-Suomen metsänhoitoyhdistyksen perustamista. Metsänhoitajakunta 
oli kuitenkin tuolloin vielä pieni ja metsänhoitajaprofessio uusi. Lisäksi tilanne 
Venäjän keisarikunnassa oli muuttunut vuoden 1863 jälkeen Puolan kapinan joh-
dosta, joten hallitusvalta tunsi epäluuloa kaikkea uutta kohtaan. Oulun läänin 
metsänhoitajista osa oli saanut koulutuksensa Ruotsissa, vanhassa emämaassa, 
joten heidän perustamansa pohjoissuomalainen yhdistys olisi saattanut vaikuttaa 
poliittisesti arveluttavalta. Metsänhoitajayhdistys ei vielä 1860-luvulla toteutunut 
Suomessa.257 

Vasta vuonna 1877 Hämeenlinnassa pidettiin metsänhoitajien kokous, jossa 
päätettiin perustaa metsäalan virkamiesten yhdistys eli Suomen Metsänhoito-
yhdistys (Finska Forstföreningen). Kokouksen puheenjohtajana toimi Evon met-
säopiston johtaja A. G. Blomqvist, joka oli yhdistyksen alkuaikojen keskeisimpiä 
henkilöitä Mustialan maanviljelysopiston metsänhoitaja Alexander Boreniuksen 
tavoin. Yhdistyksen säännöt vahvistettiin vuonna 1878. Metsänhoitoyhdistys oli 
pääasiassa metsävirkamiesten ja metsänomistajien ammatillinen yhdistys, vaik-
kakin sen tarkoitus oli olla myös kaikkien metsäalan ammattilaisten ja harrasta-
jien yhdistys sekä oli kehittää metsänhoitoa mutta myös ohjata yksityismetsän-
omistajia eli levittää tietoa metsänhoidosta. Yhdistys alkoi julkaista vuodesta 1879 
alkaen metsätietoutta omassa aikakauskirjassaan (Finska Forstföreningens Med-
delanden).258 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vähitellen 1800-luvun 
aikana: vuonna 1878 jäseniä oli 40, joista metsäammattimiehiä oli 23, ja vuonna 
1896 jäseniä oli jo 290, joista metsäammattimiehiä oli 130.259 

Yksi Metsänhoitoyhdistyksen keskeisistä tavoitteista oli Suomen metsäntut-
kimuksen kehittäminen. Yhdistyksen perustavassa kokouksessa vuonna 1877 
A. Borenius teki ehdotuksen metsänhoidollisten koeasemien perustamisesta 
Suomeen. Vuoden 1879 vuosikokouksessa Borenius piti alustuksen metsäntutki-
mustoiminnan aloittamisesta Suomessa. Hänen mielestään Suomen metsätalous 
oli kehittymässä, joten myös meillä tarvittiin metsäntutkimustietoa ja -toimin-
taa, jota harjoitettiin jo muun muassa Saksassa. Asia kuitenkin hautautui ja tuli 
yhdistyksen käsittelyyn uudelleen 1890-luvulla. Myös 1880-luvulla tehty esitys 
Suomen metsätaloutta koskevien tilastojen keruun aloittamisesta hautautui.260 

1800-luvun loppupuolella suurin osa metsänomistajista ei vielä tuntenut mo-
dernia metsänhoitoa tai suhtautui siihen epäluuloisesti. Monelle ajatus metsän 
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hoitamisesta tai kasvattamisesta oli vieras. Tämän vuoksi Metsänhoitoyhdistys 
ryhtyi valistustyöhön Metsänystävä-aikakauskirjan ja muun kansantajuisen kir-
jallisuuden avulla. Keskeiseksi kansanvalistajaksi tuli metsänhoitaja P. W. Han-
nikainen (Peter Woldemar, 1858–1928), joka myöhemmin nousi Metsähallituksen 
päälliköksi. Vuonna 1880 Suomen Talousseura kustansi hänen kirjasensa Metsän 
kasvatuksesta, joka oli ensimmäisiä suomenkielisiä metsänhoito-oppaita. Edel-
leen vuosina 1882 ja 1885 julkaistiin Hannikaisen kirjoittama kaksiosainen Met-
sien hoidosta -teos, ja vuosina 1888–1893 Hannikainen toimitti perustamaansa 
Suomen Metsänhoitolehteä.261

Metsätalouden kehittyminen 1800-luvun lopulla lisäsi paineita muuttaa sekä 
metsälakia että yleistä metsäpolitiikkaa. Myös tähän kehitystyöhön tarvittiin 
Suomen Metsänhoitoyhdistystä, sen jäseniä ja heidän mielipiteitään. Erityisesti 
yksityismetsien käyttö nousi 1890-luvulla suuren huomion kohteeksi.262 Samoi-
hin aikoihin Suomen Metsänhoitoyhdistys ei enää toiminut riittävän aktiivisesti, 
minkä vuoksi vuonna 1905 perustettiin Tapio, Suomen Metsänhoidon ystävien 
Seura. Nämä kaksi yksityismetsätalouden alueella vaikuttanutta seuraa kilpaili-
vat aluksi jäsenistä ja määrärahoista. Mutta vuonna 1907 Tapio, Suomen Metsän-
hoidon ystävien Seura ja Suomen Metsänhoitoyhdistyksen metsänystäväinseura 
yhdistyivät Tapio-seuraksi. Siitä tuli ammatillisesti ohjaava instituutio, joka oli 
myös yhdysside paikallisten metsänhoitoyhdistysten välillä.263 

Metsänhoidon kansanvalistusta edistämään perustettiin kaksi valtion met-
sänhoidonneuvojan virkaa vuonna 1878 metsäkomitean ehdotuksen mukaisesti. 
Toinen viroista sijoitettiin Länsi-Suomeen ja toinen Itä-Suomeen. Metsänhoidon-
neuvojien tarkoitus oli erityisesti parantaa yksityismetsien hoitoa eli neuvoa met-
sänomistajia metsien säästämisessä, tehdä metsänjako- ja parannussuunnitelmia 
sekä antaa neuvoja metsän hoidossa. Kaikki halukkaat saattoivat tilata opastusta, 
ja neuvontamatkoilla metsänhoidonneuvojat olivat velvollisia seuraamaan metsä-
lain noudattamista.264

Ennen Evon metsäopiston avaamista 1860-luvulla Suomessa oli metsäalalla 
noin 80 metsänhoitajaa, joista lähes kaikki olivat metsähallinnon virkamiehiä. 
1890-luvulla alussa metsänhoitajia oli hieman yli 100, ja 1800–1900-lukujen vai-
heessa työelämässä oli noin 150 metsänhoitajaa. Heistä suurin osa oli valtion-
hallinnon palveluksessa. Vaikka metsäteollisuus oli kasvava ala, se ei juurikaan 
työllistänyt metsänhoitajia. Lisäksi metsänhoitajia oli vain vähän opetus- ja tut-
kimustoiminnan sekä yksityismetsien hoidon palveluksessa.265  
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III 
Maanviljelys-taloudellisen 
osaston perustaminen

1. Korkein maatalousopetus muissa maissa 1900-luvun vaihteessa

Maatalous- ja metsätieteiden tutkimus- ja opetustoiminnan akatemi-
soituminen, maatalous- ja metsätieteiden eriytyminen omiksi tieteik-
seen sekä näiden alojen alkeis- ja keskitason opetuksen ja teoreettista 

opetusta painottavan korkeimman opetuksen erottaminen oli yleiseurooppalai-
nen ilmiö 1800-luvun lopulla. Samaan aikaan kun Suomessa päätettiin perus-
taa maanviljelys-taloudellinen tiedekunnan osasto Aleksanterin-Yliopistoon 
1890-luvulla, korkeinta maatalousopetusta ja -tutkimusta uudistettiin Suomen 
lähialueilla kuten Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa näiden alojen akate-
misoituminen seurasikin eurooppalaista kehitystä vaikkakin hieman myöhässä 
verrattuna esimerkiksi Saksaan.

1800- ja 1900-luvun vaihteessa monissa Euroopan suurissa maissa korkein 
maatalous- ja metsätieteiden opetus oli siirretty korkeakouluihin, kuten oli tehty 
myös teknillisten alojen korkeimmalle opetukselle. Tavoitteena oli tieteellistää 
näitä oppialoja eli lisätä teoreettista opetusta siten, että aikaisemmin perustettuja, 
käytännön opetusta painottaneita oppilaitoksia siirrettiin yliopiston tai korkea-
koulun yhteyteen tai niistä tehtiin itsenäisiä korkeakouluja.266 

1880-luvun lopussa Euroopassa oli 39 valtiollista korkeimman opetuksen 
maatalousoppilaitosta, joista 20:ssä oli vain teoreettista opetusta ja 19:ssä sekä 
teoreettista että käytännöllistä opetusta. Oppilaitoksista 12 oli yliopistoja, viisi 
maatalouskorkeakouluja, kaksi polyteknillisiä opistoja ja loput maatalousoppi-
laitoksia.267

Saksalaisissa yliopistoissa oli kannatettu kameralistista eli hallinnon merki-
tystä painottavaa maatalousoppia.268 Maatalousopetusta uudistettiin 1800-luvun 
alussa, kun Saksan alueen maatalous oli huonossa tilassa. Johtavaksi maatalous-
tieteiden uudistajaksi nousi Albrecht Thaer (1752–1828), joka sekä uudisti maa-
talousopetusta että modernisoi maatalouden tutkimusta. Näin maataloustieteet 
alkoivat eriytyä omaksi tieteenalakseen ja saada aikaisempaa itsenäisemmän ase-
man tiedemaailmassa. Thaer oli vieraillut Englannissa, jossa maatalous kukoisti 
aateliston maatiloilla. Saksan aatelisto puolestaan oli vieraantunut maataloudessa 
ja eli kaupungeissa tilojensa tuotoilla. Vuonna 1806 Thaer perusti suurtilallisia 
varten Möglinin maanviljelysopiston, joka liitettiin vuonna 1812 kaksi vuotta 
aikaisemmin perustettuun Berliinin yliopistoon. Möglinin opistosta tuli mo-
nien maaseudulla sijainneiden eurooppalaisten maatalousoppilaitosten – myös 
Mustialan opiston – esikuva. Möglinin opiston idea ei kuitenkaan aluksi ollut 
opettaa käytännön maataloutta, vaan se tuli mukaan opetustoimintaan vasta 
myöhemmin perustettuihin maatalousopistoihin. Ensimmäiset tällaiset oppi-
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laitokset sijaitsivat jonkin suuren maatilan yhteydessä, ja 1860-luvulle asti niitä 
oli perustettu Saksaan yhteensä kahdeksan. Näistä opistoista levisi uusia oppeja 
kuten rehunviljelyn ja karjatalouden merkityksen korostaminen ja uudet viljely-
tavat. 

Maataloustieteiden yleiseen kehitykseen 1800-luvulla vaikuttivat saksalaisen 
tutkimuksen – erityisesti maatalouskemian – edistysaskeleet, jotka tekivät maa-
talouden tutkimisesta tiedettä, nostivat maataloustieteiden merkitystä ja myös 
tieteellistivät maatalousopetusta. Maataloustutkimuksen ja -opetuksen pääpaino 
alkoikin tuolloin siirtyä maaseutuopistoista yliopistoihin. Aikakauden johtavia 
kemistejä oli saksalainen Justus von Liebig (1803–1873), joka loi maanviljelys-
kemian tieteellisen perustan ja julkaisi alan läpimurtoteoksen Die organische 
Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie vuonna 1840. Häntä 
onkin kutsuttu maatalouskemian isäksi. Toinen merkittävä saksalainen maata-
loustieteiden uranuurtaja oli kasvifysiologi Matthias J. Schleiden (1804–1881), joka 
oli soluteorian kannattaja. Hän oli sitä mieltä, että solut ovat kasvien rakenteen 
perusosia, ja näin hän vaikutti merkittävästi kasvi- ja eläintieteen kehitykseen. 

Maataloustieteiden edistymisen ansiosta maaseudulla olleet saksalaiset maan-
viljelysopistot alkoivat menettää merkitystään, sillä niiden ei enää katsottu olevan 
riittävän tieteellisiä. Tämä johti maataloustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen 
akatemisoitumiseen: kahta lukuun ottamatta saksalaiset maatalousopistot lak-
kautettiinkin vuoteen 1880 mennessä. Etenkin von Liebig ajoi maatalousopetuk-
sen akatemisoitumista – nyt yliopistojen luonnontieteellisten osastojen eikä ju-
ridisten osastojen yhteyteen. Tämän katsottiin edistävän tieteiden välistä yhteis-
työtä ja maataloustieteiden pätevien tutkijoiden rekrytointia. Justus von Liebig oli 
myös sitä mieltä, että maanviljelysoppilaitokset olivat keskittyneet yksipuolisesti 
käytännöllisiin harjoituksiin, kun taas tieteellinen tutkimus yleisissä sivistyslai-
toksissa eli yliopistoissa edisti maatalouden todellista kehitystä. Jo vuonna 1826 
Jenan yliopistoon oli perustettu agronomian professuuri ja maatalousoppilaitos, 
josta tuli yliopiston maatalousosasto vuonna 1868. Vuonna 1847 Poppelsdorffin 
opisto siirrettiin läheiseen yhteyteen Bonnin yliopiston kanssa. Vuosina 1859–1881 
Saksassa perustettiin yliopistojen yhteyteen kahdeksan maatalousopistoa tai 
-osastoa, joiden lisäksi maatalousopetusta annettiin Münchenin teknillisessä 
korkeakoulussa vuodesta 1874. Lisäksi vuonna 1859 Berliinin yliopiston yhteyteen 
perustettu maataloudellinen instituutti muutettiin itsenäiseksi korkeakouluksi 
vuonna 1881.269 

Neljäs keskeinen saksalainen tiedemies, joka edisti maataloustieteiden kehi-
tystä, oli Hallen yliopiston maataloustieteen professori Julius Kühn (1825–1910). 
Hän erotti maataloustieteet varsinaisista luonnontieteistä ja määritti maatalous-
tieteiden tehtäväksi tutkia viljelykasveja ja kotieläimiä niiden taloudellisuuden 
tai kannattavuuden kannalta. Kühnin mielestä muiden luonnontieteiden tavoin 
myös maataloustieteet tarvitsivat omat laboratorionsa eli tutkimuslaitoksensa tie-
teellisiä kokeita varten. Hallen yliopisto olikin 1800-luvun lopulla edistyksellisin 
maataloustieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa, ja siellä oli eniten maata-
loustieteiden opiskelijoita. Saksan yliopistot perustivat maataloustieteellisiä tutki-
muslaitoksia 1800-luvun lopussa juuri Hallen yliopiston esimerkkien mukaisesti. 

Vuonna 1890 pidettiin Wienissä kansainvälinen maatalouskongressi, jossa 
painotettiin tieteellisten tutkimuslaitosten kuten koekenttien ja koenavettojen 
tarpeellisuutta korkeimmille maatalousoppilaitoksille. Tämä oli merkki maa-
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taloustieteellisen tutkimustoiminnan lisääntymisestä ja maatalousopetuksen 
tieteellistymisestä – maatalousoppilaitoksissa tieteellisen tutkimuksen merkitys 
korostui entisestään käytännöllisen opetuksen kustannuksella.270

Itävallan maatalouskorkeakoulu (Hochschule für Bodenkultur) perustet-
tiin Wieniin vuonna 1872. Maatalous- ja metsätieteellisten tiedekuntien lisäksi 
korkeakoulussa oli oma tiedekunta insinöörikoulutusta varten. Myös Sveitsissä 
maataloustieteellinen opetus liitettiin teknilliseen koulutukseen, kun vuonna 
1871 Zürichin polyteknillisessä opistossa (myöhemmin teknillinen korkeakoulu) 
alkoi maatalousopetus.271

Isossa-Britanniassa maatalousopetus alkoi Skotlannin yliopistoissa jo 1700-lu-
vun lopulla. Edinburghin yliopistoon perustettiin maatalouden oppituoli vuonna 
1790-luvulla. Varsinaisia maataloustieteellisiä tiedekuntia perustettiin Englannin 
yliopistoihin 1890-luvulta alkaen.272 

Ensimmäinen taloustieteen oppituoli perustettiin Pariisin yliopistoon vuonna 
1793.273 Ranskan kansallinen maatalouskorkeakoulu (Institut national agrono-
 mique) perustettiin Versailles’hin vuonna 1852, ja se perustettiin uudelleen Pa-
riisiin vuonna 1876. 

Tanskassa maataloustieteen yliopisto-opetus alkoi maanviljelystalouden 
luennoilla Kööpenhaminan yliopistoissa vuonna 1798. Taloustieteen professuuri 
perustettiin Kööpenhaminan yliopistoon vuonna 1801, ja se oli toiminnassa vuo-
teen 1841.274 Pohjoismaiden ensimmäinen varsinainen maatalouskorkeakoulu eli 
eläinlääketieteellinen ja maataloustieteellinen korkeakoulu (Den Kongelige Vete-
rinaer- og Landbohøjskole) aloitti toimintansa vuonna 1858 Kööpenhaminassa, ja 
se antoi opetusta sekä maataloustieteessä että eläinlääketieteessä ja maanmittaus-
opissa. Vuodesta 1863 korkeakouluun tuli myös metsä- ja puutarhaopetus.275 

Norjassa perustettiin vuonna 1859 lähelle Osloa Åsin maatalousopisto. Kor-
keimman maatalousopetuksen kehittämistä alettiin keskustella Norjassa 1880-lu-
vun lopussa. Vuonna 1894 Norjan talousseura (Det kgl. Selskab for Norges Vel) 
otti asian uudelleen puheeksi. Seuran puheenjohtaja, Åsin maatalousopiston 
johtaja vaati, että käytännöllinen opetus tuli ehdottomasti erottaa teoreettisesta 
opetuksesta niin että korkeinta maatalousopetusta tuli antaa pääkaupungissa 
joko yliopistossa tai itsenäisessä korkeakoulussa. Tämä johtikin maatalous- ja 
metsätieteiden opetuksen akatemisoitumiseen: Åsin opisto muutettiin korkea-
kouluksi vuonna 1897 lakkauttamalla alempi maatalous- ja puutarhaopetus. 
Korkeakoulussa oli omat osastot maatalous-, puutarha-, meijeri-, metsä- ja maan-
mittausopetusta varten.

Ruotsissa maataloustieteiden opetuksen akatemisoituminen ei edennyt vielä 
1800-luvulla, vaan korkein maatalousopetus säilyi maatalousopistoissa. Upsa-
lan lähellä sijaitseva Ultunan maatalousopisto aloitti toimintansa vuonna 1849. 
Opiston tarkoitus oli kouluttaa tilanhoitajia, ja sen pääsyvaatimuksena oli keski-
koulun oppimäärä. Ruotsin toinen maatalousopisto aloitti toimintansa vuonna 
1862 Alnarpissa lähellä Lundia. Vuonna 1882 hallitus asetti komitean pohti-
maan Ruotsin maanviljelyskoulujen kehittämistä. Komitean mietintö valmistui 
vuonna 1884. Komitea ehdotti käytännön opetuksen erottamista teoreettisesta 
opetuksesta eli korkeimman maatalousopetuksen muuttamista korkeakoulu- tai 
yliopistotasoiseksi. Kuitenkin esimerkiksi Ultunan opiston johtokunta vastusti 
tätä esitystä, joten esitys raukesi valtiopäivillä. Tässä vaiheessa Ruotsin korkein 
maatalousopetus säilyi opistoissa, jotka kuitenkin modernisoituivat, kun vuonna 
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1883 Alnarpin opistoon tuli meijerilinja ja Ultunan opistossa alkoi myös meijeri-
opetus, joka siirtyi vuonna 1892 Alnarpin meijeriopistoon. Vuonna 1892 Ultunan 
opisto sai uudet säännöt, joiden tarkoitus oli nostaa opiston tieteellistä tasoa: pää-
syvaatimuksia tiukennettiin, opettajakuntaa laajennettiin ja teoreettista opetusta 
lisättiin. Samoihin aikoihin vuonna 1890 Ultunan maatalousopiston johtokunta 
muutti aikaisempia käsityksiään korkeimman maatalousopetuksen luonteesta 
ja päätti ehdottaa hallitukselle, että opiston opetus muuttuisi teoreettisemmak-
si siten, että käytännöllinen opetus siirtyisi sieltä pois. Korkeakoulutasoisen 
tutkimus- ja opetuslaitoksen maataloustieteet saivat Ruotsissa kuitenkin vasta 
1930-luvulla.276

Vuonna 1802 toimintansa aloittanut Tarton yliopisto oli Venäjän keisari-
kunnan ensimmäinen yliopisto, jossa maatalous tuli osaksi yliopisto-opetusta. 
Maatalousasiantuntijoiden ja -opettajien koulutus keskittyi yliopiston filosofisen 
tiedekunnan maataloudelliseen osastoon (põllumajanduse osakond). Keisarilli-
seen Tarton yliopistoon perustettiin vuonna 1803 maatalouden, teknologian ja 
rakentamisen professuuri, joka vastasi näiden eri käytännön alojen opetuksesta 
– maataloustieteet eivät olleet vielä eriytyneet omiksi tieteikseen. Professuurin 
ensimmäiseksi viranhaltijaksi kutsuttiin alasleesialaissyntyinen Johann Wilhelm 
Krause (1757–1828, virassa 1803–1828), joka oli arkkitehti. Hänen oppituoliinsa 
kuului myös teknologian ja arkkitehtuurin opetus. Itseoppinut arkkitehti Krause 
oli tutkinut maataloutta ja aloitti maatalouden luennot vuonna 1806. Krause 
perusti myös yliopiston maatalouden ja teknologian kokoelmat. Hän luennoi 
maatalouden perusteista, maaperätieteestä, maanparannuksesta, karjanhoidosta, 
viljanviljelystä, puutarhanhoidosta, metsänhoidosta, silkin- ja kalankasvatukses-
ta, kalkin ja kipsin tuotannosta, maatalouden kirjanpidosta ja muista aiheista. 
Professori Krausen seuraaja oli Friedrich Schmalz (1781–1847, virassa 1829–1845), 
joka oli maataloustieteilijä. Hänen aikanaan opetukseen tulivat muun muassa 
lannoitus, karjanjalostus ja maatalousteknologia. Schmalz julkaisi oppikirjoja 
viljelystä ja eläinjalostuksesta sekä perusti kaksi maataloustieteellistä aikakaus-
kirjaa Tarttoon. 

1830-luvulle asti Tarton yliopiston maatalousopetus oli pelkästään teoreettista. 
Samoihin aikoihin kun Suomen suuriruhtinaskunnassa ryhdyttiin perustamaan 
maanviljelysopistoa, myös Tarton yliopiston maataloustieteitä kehitettiin pro-
fessori Schmalzin kaudella: käytännön harjoituksia varten hän perusti vuonna 
1834 lähelle Tarttoa Vana-Kuusten maataloustieteellisen instituutin, joka oli 
kuitenkin toiminnassa vain vuoteen 1839. Instituutti oli Venäjän keisarikunnan 
alueen ensimmäinen laitos, jossa annettiin korkeinta maatalousopetusta ja jossa 
oli maataloustieteellistä koetoimintaa. Se oli järjestetty varhaisten saksalaisten 
maatalousoppilaitosten esikuvien mukaisesti. Vana-Kuusten instituutista ehti 
noin 50 opiskelijaa suorittaa viiden vuoden aikana tutkinnon, ja he vaikuttivat 
myöhemmin maataloustieteen kehitykseen Baltiassa ja sen lähialueilla. 

Vuonna 1845 Tarton yliopiston maataloustieteiden professoriksi tuli Alexan-
der Petzholdt (1810–1889, virassa 1845–1872). Hän oli alkujaan lääkäri mutta oli 
erikoistunut myös maatalouskemiaan. Hän työskenteli yhteistyössä Julius von 
Liebigin kanssa ja julkaisi useille kielille käännetyn maatalouskemian oppikirjan 
Vorlesungen über Agriculturchemie. 1860-luvulla Tarton yliopistoon perustettiin 
maatalouskemian laboratorio. Lyhyen aikaa vuosina 1873–1875 maataloustieteen 
professorina oli nimekäs tiedemies C. F. Hehn (1821–1875). Hän oli ollut tätä ennen 
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Riian polyteknillisen opiston professorina. Hehn keskittyi erityisesti paikallisten 
maatilojen tutkimukseen ja tilastoimiseen, toimitti Liivinmaan maataloustieteel-
listä aikakauskirjaa ja oli myös Baltian ensimmäisen maatalouskokouksen pää-
järjestäjiä ja tuki maatalousnäyttelyiden järjestämistä. 

Tarton yliopiston maatalouden ja teknologian professoriksi nimitettiin vuonna 
1876 G. B. Brunner (1835–1892, virassa 1876–1890), joka oli alkujaan lääketieteilijä. 
Yliopiston opetuskieli oli saksa vuoteen 1889, jolloin opetuskieleksi määrättiin 
venäjä. Tämä näkyi myös siinä, että Brunnerin seuraaja maataloustieteen pro-
fessorina oli venäläinen S. K. Boguševski (virassa 1894–1917). Vuonna 1850 maa-
taloustieteellinen osasto siirtyi matemaattiseen tiedekuntaan, johon se kuului 
vuoteen 1918. Lisäksi vuodesta 1890 dosenttina ollut A. Thomson (1862–1943?, 
virassa 1911–1918) nimitettiin vuonna 1911 toiseksi maataloustieteen professoriksi. 
Samana vuonna maataloustieteellinen osasto sai käyttöönsä Maarjamõisin tilan 
käytännöllisiä harjoituksia varten.

Vuosina 1803–1918 Tarton yliopiston maataloustieteellisessä osastossa opiskeli 
kaiken kaikkiaan 965 ylioppilasta (noin 3,3 prosenttia yliopiston koko ylioppi-
lasmäärästä). Kaikkein eniten opiskelijoita oli professori Schmalzin kaudella 
(1830-luvulla 131 ja 1840-luvulla 155), ja vähiten 1890-luvulla (yhteensä 39) yli-
opiston venäläistämisen seurauksena. Tarton yliopiston maataloustieteellisellä 
osastolla oli merkittävä vaikutus Venäjän ja Baltian alueen maataloudelle sekä 
maataloustieteille, ja se seurasi nopeasti kansainvälistä kehitystä.277

Tarton yliopistossa oli lisäksi Eläinlääketieteellinen koulu vuosina 1848–1873 ja 
Eläinlääketieteellinen instituutti vuosina 1873–1918.278

Useissa Euroopan maissa maatalous- ja metsäopetus alkoivat 1800-luvun alku-
puoliskolla, mutta sitä ennen alkoi eläinlääkintäopetus jo 1700-luvulla monessa 
maassa. Tähän vaikuttivat maatalouden merkityksen kasvu ja fysiokratia mutta 
myös aikakauden vitsaukset eli tuhoisat eläintaudit sekä se, että laajeneva sota-
laitos tarvitsi yhä enemmän hevosia. Ensimmäiset eläinlääkärikoulut perustettiin 
Ranskaan, vuonna 1762 Lyoniin ja vuonna 1766 lähelle Pariisia Alfortin tilalle. 
Tämän jälkeen aloitti toimintansa eläinlääkintäopisto monissa muissakin maissa 
1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alkupuolella: muun muassa Torinossa 
1769, Göttingenissä vuonna 1771, Kööpenhaminassa 1773, Ruotsin Skarassa 1774, 
Wienissä 1777, Lontoossa 1792, Madridissa 1793, Vilnassa 1804, Bernissä 1806, 
Pietarissa 1808, Tukholmassa 1820, Lissabonissa 1830, Brysselissä 1832, Varsovas-
sa 1840, Tartossa 1848 ja Istanbulissa 1849. Maatalous- ja metsäopistojen tavoin 
myös eläinlääkintäopistojen akatemisoituminen alkoi 1800-luvun loppupuolella: 
eläinlääkintäopetustakin haluttiin tieteellistää eli yhdistää yliopistojen ja korkea-
koulujen yhteyteen tai muuttaa opistoja akatemioiksi. Ruotsissa oli perustettu 
Tukholmaan eläinlääketieteellinen korkeakoulu jo vuonna 1820, ja vuonna 1858 
Tanskassa aloitti toimintansa Kööpenhaminan eläinlääketieteellinen ja maata-
loustieteellinen korkeakoulu.279

2. Korkein metsäopetus muissa maissa 1900-luvun vaihteessa

Metsäopetus alkoi Keski-Euroopassa aluksi metsästysopetuksen ohessa, kuten 
myös itse metsänhoito oli alkanut ja kehittynyt. Vuonna 1763 perustettiin Saksas-
sa Wernigerodessa ensimmäinen mestarikoulu metsänhoito- ja metsästysopetus-



86

ta varten. 1700-luvun lopussa Saksassa aloitti toimintansa muitakin metsäopistoja 
kuten Heinrich Cottan metsäopisto vuonna 1795. Maatalouden tapaan metsän-
hoitoa opetettiin Saksan yliopistoissa 1700-luvulla lähinnä tuleville virkamiehille. 
1800-luvun alussa Saksassa ja Itävallassa perustettiin pysyviä metsäopistoja. Jo 
1800-luvun alkupuoliskolla Saksan metsäopetus teoretisoitui, kun metsäopistoja 
yhdistettiin yliopistoon tai teknilliseen opistoon. Tästä huolimatta saksalaiset 
metsäopistot antoivat useimmiten pääasiassa käytännöllistä ammattiopetusta. 
1850-luvulta alkaen metsäopetusta haluttiinkin entisestään tieteellistää. Tämä to-
teutettiin joko niin, että opistoja akatemisoitiin eli siirrettiin lisää yliopistojen tai 
korkeakoulujen yhteyteen tai sitten itsenäisten opistojen opetusta tieteellistettiin 
ja nostettiin vastaamaan korkeakoulujen tasoa eli metsäopistoista tehtiin metsä-
akatemioita. Kuitenkin tieteellistäminen onnistui parhaiten siirtämällä korkein 
metsäopetus yliopistojen tai korkeakoulujen yhteyteen, sillä tuolloin metsäope-
tuksen käyttöön tulivat muiden aineiden opetusohjelma ja -henkilökunta. Näin 
metsänhoito-opetus pääsi kehittymään paremmin ja taloudellisemmin.280

Badenissa korkein metsäopetus alkoi Karlsruhen polyteknillisen opiston 
(nykyisin Karlsruhen yliopisto) yhteydessä vuonna 1832. Ajatuksena oli toteut-
taa korkein metsäopetus mahdollisimman edullisesti ja yhteistyössä teknillisen 
opiston ja sen opettajakunnan kanssa sekä hyödyntämällä opiston opetusväli-
neitä, kokoelmia ja taimitarhaa. Opiston muiden osastojen opiskelijoiden tavoin 
metsänhoitajaopiskelijat opiskelivat matematiikkaa, luonnontieteitä, lakioppia 
ja valtiontaloutta. Metsäopetus akatemisoitui, kun Karlsruhen opisto muuttui 
teknilliseksi korkeakouluksi vuonna 1885 ja sen metsäopetusta tieteellistettiin 
ja metsänhoitajakurssia pidennettiin kuudesta lukukaudesta seitsemään luku-
kauteen vuonna 1889. Ensin opiskelijat tekivät alkeisopinnot kahdessa vuodessa 
ja suorittivat näin metsänhoidon alkeistutkinnon. Metsänhoito-opetuksesta 
vastasi kaksi varsinaista professoria ja yksi ylimääräinen professori. Perustutkin-
non jälkeen oli kolmen lukukauden varsinainen ammattikurssi, jonka jälkeen 
suoritettiin lopullinen metsänhoitajatutkinto. Ennen siirtymistä metsänhoitajan 
palkalliseen työhön polyteknillisestä opistosta valmistuneen tuli suorittaa vielä 
käytännön harjoittelu, joka oli yleensä palkaton ja keskimäärin kolmesta kym-
meneen vuotta pitkä.281

Ranskan metsänhoito-opetus alkoi vuonna 1824 Nancyn metsänhoito-opis-
tossa (École royale forestière, myöhemmin École nationale des Eaux et Forêts, 
nykyisin École nationale du génie rural, des eaux et des forêts). 1890-luvulla Nan-
cyn opiston metsänhoitajakurssi oli kaksivuotinen. Opistolla oli 13 opettajaa ja 
kaksi metsäntutkimuslaitoksen metsänhoitajaa. Nancyn metsänhoitajaoppilaat 
opiskelivat metsätaloutta, matematiikkaa, fysiikkaa, meteorologiaa, valokuvaus-
ta, kemiaa, valtiontaloutta ja lakitiedettä, maanviljelystä ja saksan kieltä.282 

Sveitsissä korkein metsäopetus alkoi vuonna 1857 Zürichin polyteknillisen 
opistossa (Eidgenössische Polytechnische Schule, vuodesta 1911 Eidgenössische 
Technische Hochschule), joka oli tuolloin Sveitsin valaliiton ainoa polyteknil-
linen opisto. 1800-luvun lopulla Zürichin polyteknillisen opiston metsänhoito-
opetus oli Euroopan edistyksellisintä. Metsänhoitajakoulutus päätettiin aloittaa 
Sveitsissä vuonna 1855 sen jälkeen, kun Sveitsin liittotasavalta oli muodostettu 
vuonna 1848 ja metsänhoito siirtyi valtion viranomaisille. Metsien säilymisen ja 
kunnossapitämisen katsottiin olevan hyödyllisiä yleiselle turvallisuudelle ja liitto-
tasavallan menestykselle, minkä vuoksi sveitsiläiset ryhtyivät tutkimaan metsiä. 



87

Teknillisessä opistossa metsänhoitoa saattoi opiskella metsänhoito- ja maanvilje-
lysosastolla. Metsänhoitajakurssin pituus oli kolme vuotta, maanviljelijäkurssin 
2,5 vuotta ja maanviljelysinsinöörikurssin neljä vuotta. Metsänhoidon opettajia 
oli Zürichin opistossa kolme. He antoivat opetusta sekä saksaksi että ranskak-
si. Tämän lisäksi metsänhoito-opiskelijat saattoivat seurata muiden osastojen 
opettajien opetusta. Polyteknillisen opiston yhteydessä oli jo 1800-luvun lopussa 
metsätieteellinen koelaitos. Metsänhoitajakokelaat suorittivat kolmannen luku-
vuoden alussa niin sanotun siirtotutkinnon, jonka jälkeen he pääsivät jatkamaan 
opintojaan ja suorittamaan viimeisen lukukauden päätyttyä loppututkintoa. 
Lisäksi Sveitsin metsänhoitovirkamiehiltä vaadittiin vähintään kahden vuoden 
käytännön harjoittelu.283 

Moni suomalainen suoritti metsänhoitajatutkinnon Ruotsin metsäopistoissa 
ennen kotimaisen metsäopetuksen alkua Evon opistolla. Ruotsin ensimmäinen 
metsäopisto (Skogs Institutet) perustettiin Tukholmaan vuonna 1828 Ruotsin 
metsänhoidon isän, hovimetsänhoitaja Israel af Strömin aloitteesta. Vuonna 1839 
aloitti toimintansa myös yksityinen metsäopisto, joka toimi aluksi Norassa mutta 
lopetti toimintansa vuonna 1857. Tukholman metsäopistoa uudistettiin vuonna 
1871 annetuilla uusilla säännöillä: opiston teoreettista opetusta lisättiin ja pääsy-
vaatimukseksi tuli oppikoulun suorittamisen lisäksi metsäkoulun oppimäärän 
suorittaminen tai työharjoittelu. Metsäopistoa tieteellistettiin vuonna 1886, jotta 
opiston antama metsänhoitajakoulutus vastaisi paremmin ajan haasteisiin: ohje-
sääntöjen mukaan tavoitteeksi tuli, että oppilaitos kehittäisi oman maan oloihin 
sopivaa metsätiedettä ja valmistaisi taitavia metsänhoitajia. Tämän saavuttami-
seksi luonnontieteiden opetus metsänhoitajakoulutuksessa lisääntyi, ja opistoon 
tuli valmistava kurssi Ombergin kruununpuistossa. Tämän kurssin jälkeen tuli 
suorittaa tutkinto sekä käytännöllisessä että teoreettisessa opetuksessa, jotta 
saattoi hakea Tukholman metsäopistoon. Siellä opinnot jatkuivat kahden vuoden 
teoreettisella opintojaksolla. Loppututkinto ei ollut julkinen, vaan se suoritettiin 
yksityisesti opettajan luona. Valtion metsänhoitajaksi päästäkseen (ylempi kurs-
si) tuli vielä olla vähintään yksi vuosi käytännön harjoittelussa ja saada todistus 
ahkeruudesta ja taidoista. 1890-luvulla Tukholman metsäopistossa oli seitsemän 
opettajaa. Opistosta tuli Metsäkorkeakoulu (Skogshögskolan) vuonna 1914. Siellä 
oli aluksi kaksi linjaa: ylemmältä kurssilta valmistui metsänhoitajia (jägmästare) 
lähinnä metsähallintoon ja metsäntutkimukseen sekä alemmalta kurssilta met-
sänhoitajia (forstmästare) vähemmän vaativiin tehtäviin.284 

Tanskassa ja Norjassa korkein metsäopetus alkoi korkeakouluissa. Tanskassa 
korkein metsäopetus alkoi vuonna 1863, jolloin Kööpenhaminan eläinlääketie-
teelliseen ja maataloustieteelliseen korkeakouluun tuli myös metsäopetus. Norjan 
Åsin maanviljelysopisto muutettiin korkeakouluksi vuonna 1897, jolloin myös 
korkein metsäopetus alkoi Norjassa.285 

Venäjällä annettiin korkeinta metsänhoito-opetusta sekä Pietarin metsäaka-
temiassa286 että 1880-luvun puoliväliin asti myös Moskovan maanviljelysopiston 
eli Petrovskin akatemian yhteydessä. Lisäksi Venäjällä oli useita metsäkouluja. 
1800-luvun lopulla Pietarin metsäakatemia oli suurin metsäopisto Euroopassa, 
sillä siellä oli vuosittain noin 450 opiskelijaa, ja sen opettajakuntaan kuuluivat 
johtaja, kahdeksan varsinaista professoria, neljä dosenttia, kaksi muuta opet-
tajaa, seitsemän assistenttia ja yksi saksan kielen opettaja. Uusia opiskelijoita 
akatemiaan otettiin joka vuosi. Sisäänpääsyvaatimuksena oli oppikoulukurssin 
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suorittaminen. Metsänhoitokurssin pituus oli vähintään neljä vuotta. Pietarin 
metsäakatemia julkaisi myös vuosikirjaa opiston toiminnasta sekä sen opettajien 
tutkimuksista.287

3. Uusia käytännönläheisiä oppialoja Aleksanterin-Yliopistoon

Maatalous- ja metsätieteiden opetuksen ja tutkimuksen akatemisoituminen 
1890-luvulla oli osa Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston muuttumista kansal-
liseksi tiedeyliopistoksi, jonka tuli vastata kansakunnan tieteellisen kehityksen 
lisäksi eri ammattialojen koulutuksesta. Maatalous- ja metsätieteiden Yliopistoon 
siirron aikoihin Aleksanterin-Yliopistoon tuli myös muita uusia käytännönlähei-
siä oppialoja. Luonnontieteiden kehitys nosti Aleksanterin-Yliopiston statusta, 
ja samalla Mustialan maanviljelysopisto sekä Evon metsäopisto alkoivat näyttää 
vanhanaikaisilta eikä niiden kehittämiseen haluttu panostaa. Voimavarat sekä 
mahdollisimman monien oppialojen korkein opetus ja tutkimus haluttiinkin 
keskittää pääkaupunkiyliopistoon, jonka ei haluttu enää olevan vain perinteisten 
oppialojen koulutusinstituutio. 

Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston hallinto rakentui 1900-luvun vaihteessa 
pitkälti kanslerin, sijaiskanslerin, rehtorin, konsistorin ja tiedekuntien varaan. 
Kanslerin nimitti keisari, ja hänen tehtävänään oli huolehtia tieteiden arvos-
tuksesta ja edistyksestä Yliopistossa sekä nimittää virkaansa muun muassa pro-
fessorit, apulaiset, lehtorit ja dosentit sekä rehtori, vararehtori ja dekaanit. Kun 
kansleri oli poissa paikkakunnalta, hänen tehtäviään hoiti sijaiskansleri. Kaik-
kien varsinaisten professorien muodostaman niin sanotun suuren konsistorin 
valitsema rehtori nimitettiin virkaansa kolmeksi vuodeksi. Rehtorin tehtävänä oli 
johtaa puhetta konsistorissa, olla kanslian esimies, hoitaa Yliopiston omaisuuteen 
ja talouteen liittyviä asioita, pitää puhe lukukausien avajaisissa, laatia toiminta-
kertomukset ja luento-ohjelmat sekä vastata järjestyksestä. Konsistorin tehtävänä 
oli olla Yliopiston keskusviranomainen ja hoitaa Yliopiston yleistä hallintoa sekä 
antaa kanslerille lausuntoja kaikista tärkeimmistä tieteellistä ja taloudellisista ky-
symyksistä kuten professuurien täyttämisestä ja ylimääräisten professuurien pe-
rustamisesta. Varsinaiseen konsistoriin kuuluivat rehtori puheenjohtajana sekä 12 
muuta jäsentä, jotka tiedekunnat ja tiedekuntaosastot valitsivat virkaiän mukaan. 
Teologisesta, oikeustieteellisestä ja lääketieteellisestä tiedekunnasta konsistoriin 
valittiin kaksi jäsentä kustakin, filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteelli-
sestä ja fyysis-matemaattisesta osastosta kolme kustakin.288

Tiedekunnat ja tiedekuntaosastot olivat omien oppialojensa tieteellisiä ja ope-
tuskysymyksiä varten. Tiedekunnan kokouksiin osallistuivat dekaani puheenjoh-
tajana ja kaikki varsinaiset professorit. Tiedekunta valitsi dekaanin varsinaisten 
professorien joukosta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Konsistorin tavoin tiedekun-
nan kokous toimi kollegiaalisesti niin, että professorit sijoittuivat kokouksessa 
siihen järjestykseen, jossa heidät oli nimitetty virkaansa. Näin ollen kokouksissa 
käytti puhe- ja äänivaltaansa ensin dekaani ja sen jälkeen virkaiältään vanhin 
professori. Tiedekuntien tehtävänä oli myös toimittaa tutkinnot ja jakaa oppi-
arvoja.289

Yliopiston professorit olivat joko varsinaisia professoreja tai ylimääräisiä pro-
fessoreja. Toisin kuin ylimääräisillä professoreilla, varsinaisilla professoreilla oli 
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läsnäolo- ja puheoikeus tiedekunnan kokouksissa ja heillä oli mahdollisuus olla 
myös konsistorin jäsenenä ja tulla valituksi dekaaniksi. Ylimääräiset professorit 
olivat joko kiinteiden eli vakinaisten professuurien viranhaltijoita, tai heidät oli 
nimitetty henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi professoriksi, jolloin virka ei ollut 
vakinainen eikä henkilökohtaiselle ylimääräiselle professorille nimitetty seuraa-
jaa. Professorien velvollisuus oli luennoida neljä tuntia viikossa. Apulaisten, joita 
myöhemmin kutsuttiin apulaisprofessoreiksi, tuli olla suorittanut lisensiaatin 
tutkinto professorien tavoin. Apulaisen luennoimisvelvollisuus ja muut opetus-
velvollisuudet vaihtelivat apulaisen viran mukana. Dosentit eivät saaneet palkkaa, 
mutta heillä oli mahdollisuus saada dosenttistipendi määrätyksi ajaksi. Stipendin 
saaneen dosentin piti luennoida kahdesta neljään tuntia viikossa. 1900-luvun 
alussa lehtorin virkoja Yliopistossa oli vain kielissä, ja lehtoreiden velvollisuus oli 
opettaa kielten puhumista ja kirjallista käyttämistä.290

1800-luvun lopulla yliopistokoulutusjärjestelmä kävi läpi suuren murroksen 
Suomessa, joka oli seurausta tieteiden kehityksen lisäksi vuosisadan puolivälissä 
alkaneesta yhteiskunnallisesta modernisoitumisesta eli kansalaisyhteiskunnan 
muodostumisesta, talouden, liikenteen ja myös tietoliikenteen nopeasta kehityk-
sestä sekä kaupungistumisesta. Näin koulutuksen ja erityisesti yliopistollisen, tie-
teelliseen tutkimukseen pohjautuvan koulutuksen merkitys kasvoi työelämässä 
ja yhteiskunnassa.291 

Uusien oppialojen akatemisoituminen oli myös poliittinen kysymys. Yhteis-
kunnallisen elämän vilkastuminen ja valtiopäivätoiminnan alkaminen lisäsivät 
myös tiede- ja koulutuspoliittista keskustelua, josta hyvä osoitus on vuoden 1867 
valtiopäivien keskustelu käytännön alojen eli maatalous- ja metsätieteellisen ja 
teknillisen opetuksen tulevaisuudesta sekä tiedepoliittinen keskustelu vuoden 
1872 valtiopäivillä.292 Julkinen keskustelu oli merkki siitä, että talouselämä tarvit-
si palvelukseensa koulutettuja, uusien ammattiryhmien osaajia, joiden koulutus 
pohjautui tieteelliseen tutkimukseen. Humboldtilaisen ideologian mukaisesti 
toimineiden muiden eurooppalaisten yliopistojen tavoin Aleksanterin-Yliopisto, 
joka oli keskittynyt vakiintuneiden professioiden kuten juristivirkamiesten, pap-
pien, lääkärien ja opettajien kouluttamiseen, ei kuitenkaan vielä 1870–1880-lu-
vuilla voinut vastata kaikkiin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin: esimerkiksi silloin 
perustetut ilmatieteellinen, merentutkimus- ja geologinen laitos sekä Muinais-
tieteellinen toimikunta olivat Yliopiston ulkopuolisia tutkimusinstituutioita.293 

Vielä vuonna 1880 J. V. Snellman kirjoitti Morgonbladetissa: ”Mutta yhtä mie-
letöntä on väittää, että esim. tieteellistä maanviljelysoppia koskeva oivallus on 
erityinen inhimillisen sivistyksen, saati sitten yleisinhimillisen kulttuurin muoto. 
Asiaa ei auta hitustakaan, jos tähän liitetään tieto niistä opinhaaroista, joihin 
maanviljelysoppi perustuu. Inhimillinen sivistys, joka on jo sanallisesti sama 
kuin humaaninen sivistys, on ja sen täytyy olla osallisuutta yleisinhimilliseen 
kulttuuriin.”294 Snellman kuoli seuraavana vuonna. Hänen viimeisiin lehti-
kirjoituksiinsa kuuluva artikkeli edusti väistyvää sivistysyliopistokuvaa, sillä 
Aleksanterin-Yliopisto oli jo muuttumassa.

Suomen koululaitosta alettiin kehittää 1850-luvun uudistuspolitiikan myötä. 
Yliopistokoulutuksen murrosta edisti erityisesti yliopistoonjohtavien oppi-
koulujen kehitys, joka oli keskeisimpiä yhteiskunnallisen modernisoitumisen 
tekijöitä Suomessa 1800-luvun lopulla: oppikoululaitoksen määrärahoja lisättiin, 
vuonna 1858 perustettiin ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu Jyväskylään, 
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ja vuonna 1872 annettiin uusi koulujärjestys. Sen mukaisesti oppikoulut jaettiin 
lyseoihin, reaalikouluihin ja tyttökouluihin. Reaalikoulut eivät valmistaneet yli-
opisto-opintoihin vaan ammatillisiin opintoihin. Vuonna 1883 reaalikoulut lak-
kautettiin ja lyseot jaettiin luonnontieteellistä opetusta painottaviin reaalilyseoi-
hin ja humanistista sivistystä painottaviin klassillisiin lyseoihin. Lisäksi vuonna 
1874 ylioppilastutkintoa uudistettiin niin, että tutkinnon kirjallinen koe alettiin 
järjestää oppikouluissa. Yliopistoon johtavien oppikoulujen lukumäärä ja niiden 
oppilasmäärä kasvoivat vuosisadan lopulla. Se johti yliopisto-opiskelijoiden lu-
kumäärän kasvuun, sillä Aleksanterin-Yliopiston ylioppilasmäärä lähes nelin-
kertaistui 1870-luvulta 1900-luvun alkuun mennessä, mikä oli poikkeuksellisen 
nopea kehitys Euroopassa. Korkeakoulutuksen murros oli erityisesti koulutuksen 
demokratisoitumista ja sivistyseliitin muodostumista kannattaneiden fennomaa-
nien mieleen: yliopistokoulutus oli aikaisempaa paremmin mahdollista alempien 
virkamiesten, talonpoikien ja jossain määrin myös tehdastyöntekijöiden lapsille. 
Talonpoikien lasten yliopistokoulutuksen mahdollisti maatalouden kaupallis-
tuminen ja metsien arvon nousu sekä avustukset, joita antoivat kirkko, fenno-
maanien sivistyneistöliike ja yksityishenkilöt sekä jonkin verran myös valtio. 295 

Merkittävä muutos oli myös suomenkielisten ylioppilaiden lukumäärän nopea 
kasvu Aleksanterin-Yliopistossa 1800–1900-lukujen taitteessa. Tämä oli seurausta 
vuonna 1863 annetusta kieliasetuksesta, joka nosti suomen kielen tasavertaiseksi 
virkakieleksi ruotsin rinnalle, sekä siitä, että 1800-luvun lopulla suomenkielisiä 
oppikouluja oli perustettu fennomanian innoittamana, ja suomenkielisten oppi-
koululaisten lukumäärä oli yli kaksinkertaistunut vuosina 1890–1906. Kehitys 
johti siihen, että suomenkielisten oppikouluopiskelijoiden määrä ylitti ruotsin-
kielisten opiskelijoiden määrän. Lisäksi säätyläisnuorten osuus oppikouluopis-
kelijoista väheni, mutta oppikoulut olivat vielä 1900-luvun alussa erityisesti kau-
punkilaisten kouluja, sillä oppikoulun käyneitten maalaisten osuus kasvoi vain 
vähän vuosina 1870–1906.296

Yliopiston modernisoitumisesta kertoi myös se, että 1800-luvun lopulla naiset 
saivat opinto-oikeuden Aleksanterin-Yliopistoon. Naisylioppilaita alkoi kirjoit-
tautua Yliopistoon vuodesta 1885 alkaen vuoden 1882 erivapaudella. Vuonna 1901 
naiset saivat oikeuden osallistua ylioppilaskokeeseen ilman anomusta, eli siitä 
alkaen naiset pääsivät myös yliopisto-opiskelijoiksi ilman erivapautta.297 Kun 
tyttöjen oppikoulunkäynti yleistyi, vuonna 1900 naisylioppilaita oli jo 23 prosent-
tia Yliopistoon sisäänkirjoittautuneista uusista ylioppilaista. Naisylioppilaiden 
lukumäärä kasvoi, kun oppikouluista valmistui aikaisempaa enemmän naisia. 
Heidän yliopisto-opintojensa yleistyminen oli myös osa korkeimman koulutuk-
sen demokratisoitumista, eli myös naisten haluttiin saavan yliopistotasoista kou-
lutusta ja tulevan osaksi kansalaisyhteiskunnan sivistyneistöä. Lisäksi kasvava 
oppikoululaitos ja kansakoulut tarvitsivat opettajiksi myös naisia.298

Aleksanterin-Yliopisto seurasi monessa suhteessa yleiseurooppalaista tieteel-
listä kehitystä 1800-luvun lopulla. Vuosisadan alusta alkanut idealistisen filoso-
fian kukoistuskautta seurasi tuolloin tiedemaailmassa empiiris-kriittinen kausi. 
Yhteiskunnan kehitys vähitellen agraarisesta teolliseen vaati lisää etenkin uutta 
luonnontieteellistä tietoa: tutkitun tiedon määrä lisääntyi, samoin tieteellinen 
kriittisyys ja eksaktius sekä empiiristen kokeiden määrä. Myös Aleksanterin-Yli-
opistossa siirryttiin pois vanhasta polyhistoriallisesta ajattelusta, kun eri oppi-
alat eriytyivät ja keskittyivät omaan tutkimukseensa ja opetukseensa. Samalla 
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Yliopistoon perustettiin uusia opetusvirkoja uusille oppiaineille, ja vanhat oppi-
alat jakautuivat ja spesialisoituivat. Yliopisto-opetus tehostui, kun harjoitustyöt 
ja seminaarit tulivat osaksi opiskelua. Lisäksi kansainväliset esikuvat lisäsivät 
luonnontieteiden koetoimintaa ja toivat niiden opetustoimintaan käytännölliset 
harjoitukset kuten laboratorioharjoitukset.299

Luonnontieteiden nopea kehitys Aleksanterin-Yliopistossa ja fyysis-mate-
maattisen tiedekuntaosaston muutos mahdollistivat omalta osaltaan uusien so-
veltavien luonnontieteiden eli maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimus-
toiminnan akatemisoitumisen. Vuoden 1852 statuuttiuudistuksen jälkeen Alek-
santerin-Yliopiston filosofinen tiedekunta oli muuttunut perusopetusta antavasta 
propedeuttisesta tiedekunnasta itsenäiseksi ja tieteellisesti edistyksellisimmäksi 
ja korkeatasoisimmaksi tutkimustiedekunnaksi. Filosofisen tiedekunnan fyysis-
matemaattisesta tiedekuntaosastosta tuli Suomen teollistumisen ja liikenteen 
kehittymisen takaaja ennen Polyteknillisen opiston perustamista vuonna 1877. 
Tiedekuntaosaston opiskelijamäärä kasvoi nopeasti 1800-luvun loppupuoliskolla 
ja 1900-luvun alussa, kun teollisuus, teknistyminen ja sähköistyminen tarvitsivat 
lisää tutkimustietoa ja korkeasti koulutettuja palvelukseensa. Esimerkiksi kemian 
laboratorio-opetukseen osallistui 1860-luvulla noin 30 ylioppilasta vuodessa mut-
ta lukuvuonna 1906–1907 noin 200 ylioppilasta, ja lisäksi samaan aikaan fysiikka, 
kasvitiede ja eläintiede tulivat aikaisempaa suositummiksi. 

Kasvava ylioppilasmäärä sekä tutkimuksen ja opetuksen uudet menetelmät 
vaativat myös uusia tiloja. Aleksanterin-Yliopiston monet rakennusohjelmat 
1800–1900-lukujen vaihteessa koskivat juuri fyysis-matemaattista osastoa. Osasto 
sai kaksi uutta kemian laitosrakennusta (vuosina 1869 ja 1887) sekä kasvitieteen 
laitoksen (vuonna 1903) ja uuden fysiikan laitoksen (vuonna 1910). Uusiin raken-
nuksiin muodostuivat omat laitoksensa, jotka saivat harjoittaa tieteitä omissa ti-
loissa ja muista erillään. Lisäksi osasto sai – maanviljelys-taloudelliseen osastoon 
myöhemmin vuonna 1902 siirtyneiden oppituolien lisäksi – neljä uutta oppituolia 
vuosina 1895–1912 (sovelletun fysiikan, maantieteen, kemian ja eläintieteen oppi-
tuolit). 

Fyysis-matemaattisen osaston tutkintovaatimuksia muutettiin ajan vaatimus-
ten mukaisiksi asteittain 1800-luvun loppupuolella, mikä edisti edelleen oppi-
aineiden tieteellistymistä ja spesialisoitumista sekä poistivat tiedekuntaosaston 
propedeuttista roolia, eli filosofian kandidaatin tutkinto ei enää ollut edellytys 
muiden tiedekuntien opintoihin, mikä mahdollisti fyysis-matemaattisen osaston 
opetuksen tieteellisen tason nostamisen. Fyysis-matemaattinen osasto oli ope-
tustyön kehityksen kärjessä Yliopistossa, kun se uudisti filosofian kandidaatin 
tutkintovaatimuksia vuonna 1885. Tuolloin pro gradu -opinnäyte muuttui pääai-
neen itsenäiseksi tutkielmaksi, ja syntyi pääaineen käsite: aikaisemmin tutkintoa 
varten piti suorittaa pro gradu -koe, joka suoritettiin yliopistolla yhden päivän 
aikana, mutta uudistuksen jälkeen jokainen kirjoitti itsenäisesti pro gradu -tut-
kielman yhdestä oppiaineestaan eli pääaineestaan. Tämä merkitsi osittain pa-
luuta aikaisempaan maisteriväitösten tapaan. Nyt maisterin arvon saattoi saada 
tutkielmalla, joka oli kirjoitettu omalla äidinkielellä.300  

Aleksanterin-Yliopistossa väitelleiden filosofian tohtoreiden lukumäärä alkoi 
kasvaa 1800-luvun lopulla: kun 1850–1870-luvuilla filosofisessa tiedekunnassa 
väitelleitä oli noin 30 vuosikymmenessä, 1880-luvulla heitä oli 73, 1890-luvulla 85 
ja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 110. Väitelleiden lukumäärän kas-
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vu johtui osittain vuoden 1872 koulujärjestyksestä, jonka mukaan opettajanviran 
haussa auttoi tohtorinarvo ja julkaistut tieteelliset tutkimukset. Tohtorinväitök-
sen merkitys kasvoi edelleen 1800-luvun lopussa, kun vuonna 1895 lakkautettiin 
dosenttiväitökset ja vuonna 1899 professorinväitökset, ja samalla väitöskirjojen 
tasoon alettiin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota.301 

Kun Aleksanterin-Yliopiston ylioppilaskunta kasvoi, myös sen opettajakunta 
kasvoi 1900-luvun vaihteessa. Vuonna 1875 yliopisto-opettajia eli varsinaisia ja 
ylimääräisiä professoreja sekä apulaisia ja lehtoreita oli 49 ja vuonna 1908 jo 85. 
Myös muun tutkimus- ja hallintohenkilöstön kuten assistenttien, amanuenssien 
ja laboratoriotyöntekijöiden lukumäärä kasvoi. Dosenttikunta kasvoi 1860-luvul-
ta vuoteen 1908 kuudesta 57:ään. Uusien professuurien – erityisesti ylimääräisten 
professuurien – ja dosentuurien perustaminen merkitsi usein uusien tieteenalo-
jen syntymistä. Näin Yliopiston tutkimustoiminta laajeni ja monipuolistui, mikä 
oli eurooppalainen ilmiö 1800–1900-lukujen vaihteessa. Samalla professorien ja 
dosenttien pätevyysvaatimukset tiukkenivat. Erityisen merkittävä oli tieteellisen 
asiantuntijuusjärjestelmän synty, kun vuonna 1899 poistettiin viranhakujen 
professorinväitökset ja alettiin pyytää puolueettomilta asiantuntijoilta lausunto 
hakijan tieteellisestä tuotannosta. Aikaisemmin virkaväitöskirjajärjestelmässä 
hakijan muut tieteelliset ansiot eivät olleet mukana arvioinnissa. Lisäksi alettiin 
käyttää Yliopiston ulkopuolisia ja usein myös ulkomaisia asiantuntijoita, sillä 
Yliopistossa ei ollut usein riittävästi asiantuntijoita arvioimaan tietyn oppialan 
hakijoita. Ulkomaisten asiantuntijoiden käyttö antoi mahdollisuuden arvioida 
suomalaista tutkimusta mutta toisaalta pitkitti virantäyttöprosesseja.302

Tieteiden erikoistumiskehitys näkyi myös tieteellisissä seuroissa, joita perus-
tettiin Suomessa peräti kymmenen uutta 1880-luvulla. Tämä kasvatti valtion tie-
demenoja. Vuonna 1897 päätettiin perustaa Tieteellisten seurojen valtuuskunta, 
joka aloitti toimintansa vuonna 1899.303 

Ennen maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoiminnan akatemisoi-
tumista Aleksanterin-Yliopiston luonnontieteilijät alkoivat tutkia maa- ja metsä-
talouteen liittyviä ilmiöitä 1800-luvun lopulla. Näin maatalous- ja metsätieteet 
alkoivat eriytyä omiksi tieteenaloikseen Suomessa. Halla oli ollut tutkimuksen 
kohteena jo 1700-luvulla Turun Akatemiassa mutta tuli uudelleen tutkimuskoh-
teeksi erityisesti 1860-luvun suurten nälkävuosien jälkeen sekä 1890-luvun alku-
puoliskon katovuosien vuoksi. Fysiikan professori Selim Lemström (1838–1904, 
virassa 1878–1904) keskittyi geofysiikkaan ja myös suunnitteli hallantorjunta-
järjestelmää, jossa soihtujen avulla yritettiin estää hallatuhoja. Järjestelmä oli 
kuitenkin liian työläs ja kallis, eikä sen käyttö sen vuoksi yleistynyt. Lisäksi 
professori Lemström kokeili sähkön vaikutusta viljelykasveihin Suomessa ja 
Burgundissa Ranskassa 1880–1890-luvuilla muttei saanut mitään absoluuttisen 
varmoja tutkimustuloksia. Myös tuleva sovelletun fysiikan professori Theodor 
Homén (1858–1923, virassa 1898–1923) innostui Lemströmin ansiosta tutkimaan 
halloja 1880-luvulla mutta joutui erimielisyyksiin tutkimustuloksistaan profes-
sori Lemströmin kanssa. Homén palasi hallatutkimuksiin myöhemmin 1890-lu-
vulla ja julkaisi laajan vuonna 1893 Om nattfroster -teoksen, jossa on myös tietoa 
hallojen ennustamisesta ja ehkäisemisestä. Lisäksi hän teki 1800-luvun lopulla 
korkeatasoisia metsämaan lämpötilatutkimuksia, joita pidetään aikansa euroop-
palaisen metsämeteorologisen tutkimuksen parhaina saavutuksina. Professori 
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Homén edistyi hallatutkimuksissaan niin hyvin, että häntä pidetään kansain-
välisesti yhtenä mikroilmaston tutkimuksen uranuurtajista.304 

Erityisesti kasvitieteen tutkimuksen kehitys vaikutti suomalaisten metsätietei-
den eriytymiseen omaksi tieteenalakseen. Kasvitieteen ylimääräinen professori 
Johan Petter Norrlin (1842–1917, virassa 1879–1903) oli suomalaisen kasvimaan-
tieteen tutkimuksen uranuurtaja.305 Norrlinin oppilas A. Osw. Kihlman (myöh. 
Kairamo, 1858–1938, kasvitieteen ylim. prof. 1897–1903) väitteli vuonna 1890 
kasvimaantieteellisellä tutkimuksella Pflanzenbiologische Studien aus Russisch 
Lappland, jossa Kihlman käsitteli myös metsätieteellisiä aiheita kuten pohjoisen 
tundran vastaista metsärajaa.306 Myös kasvitieteen dosentti Kihlman kiinnostui 
hallatutkimuksesta 1890-luvulla.307 Samaan aikaan kasvitieteen professori Fredr. 
Elfving (1854–1942, virassa 1892–1926) tutki viljelykasveja: vuonna 1894 hän selvit-
ti kyselyn avulla, mitä eri kasveja Suomessa viljeltiin eri alueilla.308 Vuonna 1895 
hän julkaisi kyselytutkimuksen perusteella tekemänsä ensimmäisen tutkimuksen 
(De viktigaste kulturväxterna; suomeksi Tärkeimmät viljelykasvit; 1896). 

Kemian professoriksi valittiin vuonna 1882 Edvard Hjelt (1855–1921, virassa 
1882–1909, rehtori 1899–1905, virkaatekevä kansleri 1917–1921, sijaiskansleri 1910–
1921). Hän oli ollut kevätlukukaudella kemian lehtorina Mustialan opistossa ja 
näin oli tutustunut myös korkeimpaan maatalousopetukseen. Tutkimuksissaan 
Hjelt keskittyi orgaaniseen kemiaan ja erityisesti laktoneihin. Hän hoiti kemian 
professuuria jo vuodesta 1880.309 Hjeltin aikana tarkastettiin Aleksanterin-Yli-
opiston ensimmäiset modernin maatalouskemian väitökset: vuonna 1881 Arthur 
Rindell väitteli maitosokerista (Om utspädd saltsyras inverkan på mjölksocker).310 
Tuleva maanviljelysopin professori Gösta Grotenfelt väitteli vuonna 1889 puoles-
taan kasvitieteessä lehmänmaidon saprotrofi- eli marraseliöistä (Om saprophyta 
mikroorganismer i komjölk, I).311

Maa- ja metsätalouden tutkimus lisääntyi, kun vuonna 1883 Mustialan maan-
viljelysopistolla avattiin koeasema, johon kuuluivat maatalouskemiallinen osas-
to, meijeriosasto ja metsäosasto. Erityisesti maatalouskemiallisen osaston koe-
toiminta oli tieteellisesti edistyksellistä: osastolla oli kemiallinen laboratorio, ja 
kokeita tehtiin ympäri Suomea. Metsäosastolla puolestaan tehtiin muun muassa 
idätys-, istutus- ja lannoituskokeita.312

Suomen metsäntutkimuksen traditiot alkoivat kehittyä 1800-luvun loppupuo-
lella. Vuonna 1859 perustetun Metsähallituksen yhtenä tehtävänä oli ohjesäännön 
mukaisesti edistää metsäntutkimusta, mutta tutkimusta tehtiin jonkin verran 
vain Evon metsäopistossa. Kun Evon opisto oli suljettuna vuosina 1867–1874, sen 
johtaja A. G. Blomqvist sai Metsähallitukselta tehtäväkseen laatia suomalaisten 
metsäpuiden kasvutaulukot. Vuosina 1867–1869 Blomqvist keräsi aineistoa 1 310 
koealalta eri puolilta Suomea. Näiden tutkimusten perusteella vuonna 1872 jul-
kaistuja kasvu- ja tuottotaulukoita (Tabeller framställande utveckling af jemnåriga 
och slutna skogsbestånd af tall, gran och björk i Finland) voidaan pitää ensim-
mäisenä suomalaisena laajamuotoisena, empiiriseen aineistoon perustuvana 
metsätieteellisenä tutkimuksena. Johtaja Blomqvist aloitti myös metsäpuiden 
viljelyskokeet Evon metsäopistolla. Saksassa Tharandtin metsäakatemiassa met-
sänhoitajaksi valmistunut metsäopiston johtaja A. G. Blomqvist julkaisi metsä-
tieteiden eri aloilta myös muita tutkimuksia, jotka loivat pohjaa metsätieteiden 
tutkimukselle Suomessa. Näiden tutkimusten ansiosta Blomqvistia pidetään 
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Suomen metsänhoidon isänä, ja hänet promovoitiinkin Aleksanterin-Yliopiston 
filosofisen tiedekunnan kunniatohtoriksi vuonna 1897.313

Myös Aleksanterin-Yliopistossa tehtiin jonkin verran metsiä käsittelevää tut-
kimusta kasvitieteen oppiaineessa 1800-luvun lopulla. Kasvitieteen professori 
J. P. Norrlin käsitteli vuosina 1870 ja 1871 julkaistuissa tutkimuksissaan Suomen 
ja lähialueiden kasvullisuutta sekä erilaisten metsien jaottelua puulajin mukai-
sesti. Yksi Norrlinin oppilaista oli A. K. Cajander, joka innostui kasvimaantieteen 
tutkimisesta ja jonka myöhemmin kehittämä metsätyyppiteoria nojautui osittain 
Norrlinin oppeihin. Toinen Norrlinin oppilas Edward Wainio (1853–1929) – yksi 
kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista biologeista – väitteli vuonna 1878 
tutkimuksellaan Kasvistonsuhteista Pohjois-Suomen ja Venäjän-Karjalan rajaseu-
duilla (1878). Wainio tuli myöhemmin tunnetuksi jäkälätutkimuksistaan, mutta 
hänen tutkimuksensa kehittivät metsänkasvupaikkojen ja metsänkasviyhdys-
kuntien jakoa ja myös antoivat pohjaa Cajanderin metsätyyppiteorialle.  Kolmas 
Norrlinin oppilas oli kasvisosiologi, myöhemmin huomattavana suomalaisena 
maantieteilijänä tunnetuksi tullut Ragnar Hult (1857–1899), joka väitteli vuonna 
1881 Pohjois-Suomen kasvillisuudesta ja jakoi siinä alueen metsät sekä puulajien 
ja pintakasvillisuuden mukaisesti.314  

Käytännön oppialojen koulutuspolitiikassa oli näkyvissä selvä muutos 
1880–1890-luvuilla: maanviljelys-taloudellisen osaston vuoden 1896 perusta-
mispäätöksen lisäksi Aleksanterin-Yliopistossa hammaslääketieteen opetus ja 
tutkimus akatemisoituivat vuonna 1892, farmasia sai oman tutkintonsa vuonna 
1897, ja vuonna 1882 Yliopistossa alkanut voimistelunopettajakoulutus sai oman 
laitoksensa ja tutkintonsa vuonna 1894. Tämä oli osa 1800–1900-lukujen taitteen 
yhteiskunnallista murrosta, jossa teollisuuden ja kaupan nopea kehitys vaati li-
sää korkeasti koulutettuja työntekijöitä, ja sääty-yhteiskunnan murtuminen lisäsi 
sekä koulutuksen merkitystä sosiaalisen nousun väylänä että vaatimuksia antaa 
korkeakoulutasoista opetusta myös suomen kielellä.315 

Lääkäriprofessio kehittyi huomattavasti Suomessa 1800-luvulla, vaikka vuosi-
sadan alussa Suomessa oli vain noin 30 koulutettua lääkäriä, ja lääkäritiheys oli 
Suomessa vielä vuosisadan lopulla Euroopan alhaisimpia. Kuitenkin lääkäreiden 
yhteiskunnallinen arvotus kasvoi vähitellen uusien piirilääkärien virkojen sekä 
erityisesti yliopistollisen lääkärikoulutuksen uudistumisen myötä. Näin 1800-lu-
vun puolivälissä yhteiskunnan ylimmät kerrokset alkoivat kiinnostua lääkärin 
ammatista, ja säätyläiset alkoi opiskella sitä aikaisempaa enemmän. Sitä vastoin 
ruumiillisen työn tekijöiden poikien osuus lääketieteen ylioppilaissa pieneni 
huomattavasti. Lääkärin ammatti yläluokkaistui edelleen 1800-luvun lopulle 
mentäessä.316

1880-luvulta alkaen lääketieteet ja niiden yliopisto-opetus alkoivat kehittyä 
Suomessa nopeasti erityisesti bakteriologian ja hygienian kehityksen sekä kan-
sainvälisten yhteyksien myötä. Operatiivinen lääketiede eteni nopeasti: kirurgias-
ta tuli tiedettä Suomessa ensimmäisten leikkausten kuten vuonna 1889 tehdyn 
Suomen ensimmäisen keisarileikkauksen seurauksena. Sisätautioppi tieteellistyi 
professori Johan Wilhelm Runebergin (1843–1918, virassa 1877–1907) kaudella, ja 
vuonna 1893 alkoi psykiatrian kliininen opetus. Lääkäreiden professionalisoitu-
mista edisti vuonna 1881 perustettu Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, joka 
perustettiin vuodesta 1835 toimineen ruotsinkielisen Suomen Lääkäriseuran 
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(Finska Läkaresällskapetin) rinnalle. Duodecim keskittyi aluksi lääketieteiden 
kansantajuistamiseen sekä suomenkielisen lääkärikoulutuksen edistämiseen.317 

Suomen hammaslääketieteen isänä pidetään Matti Äyräpäätä (1852–1928, 
hammaslääketaidon opettaja 1892–1917), joka puhui suomalaisen hammaslää-
kärikoulutuksen puolesta 1880-luvulta alkaen. Tuolloin hän teki opintomatkan 
Berliiniin, jossa hän tutustui Berliinin yliopiston hammaslääketieteen laitokseen, 
joka oli liitetty lääketieteellisen tiedekunnan yhteyteen vuonna 1884. Äyräpää 
tutustui hammaslääketieteen opetukseen ja tutkimukseen myös muissa maissa. 
Vuonna 1885 Matti Äyräpää piti Suomen Lääkäriseuran yleisessä kokouksessa 
ensimmäisen suomenkielisen esitelmän hammaslääkärikoulutuksesta. Äyräpään 
hammaslääketieteen koulutuksen esikuvaksi tuli ruotsalainen koulutusmalli, jota 
myös muut suomalaiset hammaslääkärit tuolloin kannattivat. Vuonna 1889 Äy-
räpää julkaisi ehdotuksen hammaslääkärikoulutuksen aloittamisesta Suomessa, 
sillä Aleksanterin-Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijamäärä oli 
kasvanut. Samana vuonna joukko helsinkiläisiä hammaslääkäreitä – Äyräpää 
heidän joukossaan – lähetti senaatille ehdotuksen hammaslääkärikoulutuksen 
järjestämisestä.318 

Asetus hammaslääkärikoulutuksen aloittamisesta annettiin 4. marraskuuta 
1891. Sen mukaan lääketieteelliseen tiedekuntaan perustettiin hammaslääkäritai-
don opettajanvirka, jonka haltijan asetti konsistori. Asetuksen mukaan hammas-
lääkärikurssiin kuului myös 18 kuukauden käytännön harjoittelu hammaslää-
kärin laboratoriossa.319 Odontologian laitoksen hammaslääketaidon opettajaksi 
nimitettiin muutama kuukausi aikaisemmin lääketieteen lisensiaatiksi väitellyt 
Matti Äyräpää helmikuussa 1892, ja opetus alkoi Kirurgisessa sairaalassa syys-
kuussa 1892. Alkuvuosina hammaslääketieteen opiskelijoiden käytännön harjoit-
telu aiheutti ongelmia, sillä Yliopiston ulkopuolella suoritetun harjoittelun vuoksi 
opiskelijoilla oli erilaiset tiedot ja taidot hammastekniikassa. Ongelma kuitenkin 
ratkaistiin perustamalla proteesi- ja hammasoikomisopinvirka sekä tekninen 
laboratorio vuonna 1902 sekä edelleen muuttamalla tutkintovaatimuksia vuonna 
1905. Opiskelijamäärän kasvu johti edelleen hammasklinikan laajentamispäätök-
seen tammikuussa 1906.320

Myös lääketieteiden muu yliopisto-opetus modernisoitui Aleksanterin-Yli-
opistossa vastaamaan ajan haasteisiin 1800-luvun lopulla: vuonna 1873 poistettiin 
väitöskirjapakko laillistetuilta lääkäreiltä, joille riitti nyt lisensiaatin tutkinto, 
johon ei enää kuulunut kirjallista opinnäytettä. Näin lääketieteellisten väitöskir-
jojen määrä väheni mutta niiden taso nousi. Lisäksi vuosina 1890–1911 lääketie-
teellinen tiedekunta sai 10 uutta ylimääräistä professuuria, kun taas varsinaisten 
professuurien määrä pysyi kahdeksassa.321 

Farmaseutteja koulutettiin Suomen suuriruhtinaskunnassa vuoden 1799 
apteekkiohjesäännön mukaisesti Yliopistossa aina vuoteen 1897 asti. Moder-
nisoituva yhteiskunta ja teollistuminen sekä lääketieteiden ja lääketuotannon 
kehitys kuitenkin vaativat farmaseuttikoulutuksen uudistamista 1800-luvun 
loppupuolella. Farmasian yliopisto-opetusta yritettiin uudelleenjärjestää jo 1830- 
ja 1840-luvuilla. Byrokratia ja epäluulo käytännön alojen yliopistokoulutusta 
kohtaan kuitenkin estivät opetusuudistukset. Vuonna 1844 perustettiin lääke-
tieteelliseen tiedekuntaan ylimääräinen farmasian ja farmakologian professuuri, 
kun aikaisemmin farmasian kandidaattien koulutuksesta oli vastannut kemian 
oppituoli. Vuonna 1854 fysiologisen kemian ja farmakologian professoriksi 
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nimitettiin Frans Josef von Becker (1832–1890, virassa 1854–1885), jonka virka 
muutettiin varsinaiseksi fysiologisen kemian ja farmakologian professuuriksi. 
Professorin alaisuuteen tuli farmaseuttinen laboratorio, joita kutsuttiin myös 
laitokseksi – kemian ja farmasian tapaiset käytännön luonnontieteet olivatkin 
ensimmäisiä oppiaineita, jotka saivat omat laitostilansa Aleksanterin-Yliopistossa 
1800-luvulla. Muissa oppiaineissa jatkui pitkään perinne, että opetus annettiin 
yleisissä luentosaleissa ja kuulustelut tapahtuivat opettajien kotona. Farmasian 
kandidaateilla puuttui kuitenkin pitkään oma koulutusohjelmansa, sillä he suo-
rittivat opintoihinsa kuuluvia laboratoriotöitä lääketieteen kandidaattien kanssa, 
osallistuivat kemian ja kasvitieteen opetukseen sekä ottivat yksityistunteja pro-
viisoreilta. 

Vuonna 1876 apteekkiuudistusta suunnitellut komitea jätti mietintönsä far-
masianopetuksen uudistamisesta, mutta mietintöä kommentoineet apteekkarit 
halusivat korostaa edelleen käytännön harjoittelun merkitystä. Vuonna 1877 lää-
käreiden asettama uusi komitea ehdotti farmasiakoulutuksen siirtämistä Helsin-
gin Polyteknillisen opiston yhteyteen. Toinenkin komitea kannatti farmaseuttien 
koulutuksen siirtämistä Polyteknilliseen opistoon, mutta senaatti ei hyväksynyt 
siirtoa. Lääkintöhallitus kannatti opetuksen säilyttämistä Aleksanterin-Yliopis-
tossa, jossa opetus tuli halvemmaksi. 

1880-luvulla farmasian opetus alkoi uudistua farmasian opintojen kannalta 
aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmaksi uuden von Beckerin seuraajan, Ernst 
Edvard Sundvikin (1849–1918, virassa 1886–1915) kaudella, erityisesti kun lääke-
tieteen kandidaattien ja farmasian kandidaattien opetukset erotettiin toisistaan. 
Professori Sundvik otti käyttöön myös sisäänpääsykokeet, sillä laboratoriossa 
ei ollut harjoittelupaikkoja kaikille halukkaille. Merkittävä opintojen luonnetta 
ja apteekkialaa muuttanut uudistus oli se, että myös naiset saivat aloittaa far-
masiaopinnot 1870-luvulla. Ensimmäinen naisproviisori valmistui vuonna 1897. 
Samana vuonna – noin vuosi sen jälkeen kun oli annettu asetus ensimmäisten 
maataloustieteiden professuurien perustamisesta – annettiin tammikuussa 
1897 asetus farmasiaopetuksesta. Tuota vuotta pidetään Yliopiston varsinaisen 
farmasian laitoksen perustamisvuonna. Vuoden 1897 asetuksen mukaan far-
masiaopetus tuleville proviisoreille pidettiin edelleen fysiologisen kemian ja 
farmakologian professorin alaisuudessa. Koska professori Sundvikin aloitteesta 
opetusta oli uudistettu vähitellen, vuoden 1897 asetus ei ollut loppujen lopuksi 
suurikaan muutos. Farmasian asemaa Yliopistossa vahvistivat asetuksen lisäksi 
samana vuonna käyttöönotetut uudet tilat Fabianinkadun laitosrakennuksessa 
sekä vuosisadan vaihteessa perustetut uudet opetusvirat. Farmasian oppiaine oli 
kuitenkin pitkään puoliakateeminen, sillä farmasiaopiskelijoilta ei vielä vaadittu 
ylioppilastutkintoa ennen vuotta 1938 eikä farmasian laitos saanut täysivaltaista 
asemaa Yliopistossa.322

Aleksanterin-Yliopiston voimistelulaitos oli perustettu vuonna 1835. Voimiste-
lunopettajakoulutus akatemisoitui vasta vuonna 1882, kun vuonna 1878 oli tullut 
voimaan yleinen asevelvollisuus ja kun haluttiin parantaa oppikoulujen liikunta-
opetusta yliopistollisilta voimistelunopettajakursseilta valmistuneiden  avulla. 
Aluksi valmistuskurssi oli vain yksivuotinen, joten koulutusta haluttiin pidentää. 
Niinpä vuonna 1894 voimistelunopettajakoulutuksesta annettiin uusi asetus, joka 
muutti koulutuksen kaksivuotiseksi. Myös naiset saivat oikeuden opiskella voi-
mistelunopettajiksi. Vuonna 1897 valmistui uusi voimistelulaitosrakennus Päära-
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kennuksen tontin Fabianinkadun puoleiselle sivulle. Näin Aleksanterin-Yliopisto 
oli saanut eurooppalaisittainkin hyvin modernin yliopistollisen voimistelunopet-
tajakoulutusjärjestelmän.323

Aleksanterin-Yliopiston virkatutkintojärjestelmä laajeni ja uudistui myös 
muilla oppialoilla 1800-luvun lopulla: muun muassa vuonna 1873 otettiin käyt-
töön opettajankandidaatintutkinto ja alkeisoppilaitosten opettajanvirkoihin tar-
vittava kasvatusopintutkinto, vuonna 1894 vuoritutkinnon suorittaminen siirtyi 
lainopillisesta tiedekunnasta fyysis-matemaattiseen osastoon, ja papinvirkaan ja 
uskonnonopettajanvirkaan tarvittavaa jumaluusopillista päästötutkintoa uudis-
tettiin vuonna 1886.324 Lisäksi monissa yliopisto-oppiaineissa käytännön harjoit-
telu lisääntyi 1800-luvun lopulla: muun muassa vuonna 1894 oikeustutkintoon 
tuli käytännöllinen harjoittelu eli alituomarin seuraaminen käräjillä vähintään 
lukukauden ajan.325 Käytännöllisten harjoitusten lisääntyminen Yliopiston luon-
nontieteellisissä oppiaineissa johti myös siihen, että harjoituksia varten perustet-
tiin apulaisen virka vuonna 1895 kemiaan ja edelleen vuonna 1897 anatomiaan. 
Samalla tavalla perusteilla olleeseen maanviljelys-taloudelliseen osastoon perus-
tettiin propedeuttista opetusta varten kaksi apulaisen virkaa (entomologia sekä 
kasvifysiologia ja bakteriologia) vuosina 1896 ja 1898.326 

4. Komitea pohtimaan korkeimman 
maatalousopetuksen tulevaisuutta 

Maatalous-metsätieteellisten alojen siirtäminen Aleksanterin-Yliopistoon lähti 
liikkeelle ensin maatalousopetuksen ja maatalouden koetoiminnan uudista-
misesta vastaamaan ajan haasteisiin. Ammattikoulutuksen tuli siis pohjautua 
tieteelliseen tutkimukseen: enää ei pelkkä maatalousopetus riittänyt vaan halut-
tiin myös maataloustiedettä. Erityisesti Suomessa huomioitiin maataloustieteen 
tutkimuksen ja opetuksen kehitys Saksassa, jossa maataloustieteet olivat irtau-
tuneet kameralismista ja eriytyneet omiksi oppialoikseen sekä akatemisoituneet 
yliopistoihin ja korkeakouluihin. 

Maatalousopetuksen uudistaminen 1800-luvun lopussa oli osa maatalouden 
modernisoitumista. Liikenteen kehitys oli tehnyt myös Suomesta osan maa-
taloustuotteiden kansainvälistä markkina-aluetta, ja väestönkasvu kasvatti 
muutospaineita. Tämän vuoksi piti lisätä maatalouden tuotantoa ja alentaa työ-
kustannuksia. Maatalouden työvoimassa tapahtui merkittävää kehitystä, kun 
suurtiloilla siirryttiin palkattuun työvoimaan ruumiillisella työllä verotetuista 
maanviljelystyöntekijöistä. Tilojen kustannuksia lisäsivät myös uudet koneet, 
jotka vaativat jatkuvasti ammattitaitoista huoltoa. Koneiden lisäksi tuotannon 
kasvattaminen vaati uusia keksintöjä kuten apulannoitteita ja muita maanviljelys-
kemian keksintöjä, uusia viljelymuotoja sekä peltokasvien ja karjaeläinten jalos-
tustyötä. Maatilat irtaantuivat vanhoista tuotantotavoista ja niistä alkoi tulla yhä 
enemmän voittoa tavoittelevia tuotantoyksiköitä. Modernin kaupallistuvan maa-
talouden aikana ei enää riittänyt käytännön harjaantuminen maataloustöissä, 
vaan erityisesti johtotehtävissä työskentelevät tarvitsivat lisää uutta teoreettista 
tietoa.327

Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston uudistuksista huolimatta 1880-lu-
vulla käytiin keskustelua Suomen pääelinkeinon korkeimman opetuksen ja 
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koetoiminnan uudelleenjärjestämisestä etenkin kahdesta syystä: Ensinnäkin 
agronomien koulutus Mustialassa maksoi valtiolle enemmän kuin tuotti. Toi-
seksi muualla Euroopassa korkein maatalousopetus oli teoretisoitunut ja siirretty 
maaseudulta kaupunkeihin eli akatemisoitunut yliopistoihin tai korkeakoului-
hin muun luonnontieteellisen tutkimustoiminnan ja propedeuttisen opetuksen 
oheen.328 Keski-Euroopassa niin sanotut maaseutuakatemiat eivät enää olleet 
suosiossa eivätkä saaneet palkatuksi päteviä opettajia. Kaupunkiyliopistojen 
yhteyteen perustettiinkin maataloustieteellisiä osastoja tai itsenäisiä maatalous-
yliopistoja tai -korkeakouluja, kun taas vanhat, maaseudulla sijainneet opistot 
jatkoivat alemman maatalousopetuksen opinahjoina. 

Kun luonnontieteiden kehitys oli edennyt nopeasti 1880-luvun loppupuolella, 
kaukana tieteellisestä keskuksesta eli Helsingistä sijainnut Mustialan maanvil-
jelys- ja meijeriopisto ei enää pystynyt vastamaan ajan tarpeita, sillä se oli kes-
kittynyt pääasiassa ammattikoulutukseen, jolloin yliopistoille tyypillinen uutta 
luova tieteellinen tutkimus oli jäänyt syrjään. Tämän vuoksi Mustialan opistosta 
valmistuneet agronomit eivät olleet koulutettuja itsenäiseen tieteelliseen työsken-
telyyn vaan joutuivat hakemaan tieteellistä koulutusta muualta kuten ulkomailta, 
jotta he olisivat pystyneet itsenäisesti ratkaisemaan nykyaikaisen maatalouden 
ongelmia. Toisaalta monet säätyläisnuorukaiset lähtivät ulkomaille suorittamaan 
agronomiopintojaan myös sen vuoksi, että Mustiala oli heidän mielestään liian 
kaukana kaupungeista ja ”elämästä”. Huomattiin myös, että Mustialan opistosta 
oli kehittynyt lähinnä ammatti-instituutti, jonka agronomiosastolle hakeutui 
paljon sellaisia suurtilallisten tai varakkaitten perheiden poikia, jotka eivät ol-
leet kiinnostuneet tieteellisistä opinnoista tai jotka ei ollut riittävän lahjakkaita 
vaativiin teoreettisiin opintoihin. He halusivat pelkästään valmistua maatalous-
ammatteihin tai ryhtyä oman perintötilansa hoitajaksi. Mustialasta valmistui 
agronomeja muttei tarpeeksi maataloustutkijoita, joita tarvittiin kotimaisen 
maataloustieteen ja maatalouselinkeinojen kehittymiseen.329 

Yksi keskeinen syy Mustialan maanviljelys- ja meijeriopistoa kohtaan 1880-lu-
vulla esitettyyn kritiikkiin oli myös kielikysymys: suurin osa opiston oppilaista 
oli ruotsinkielisiä säätyläisiä, ja opetus oli ruotsinkielistä. 1890-luvun alkuun 
mennessä Mustialassa oli opiskellut vain 19 koulusivistykseltään suomenkielistä 
opiskelijaa, jotka olivat pääasiassa varakkaista eteläsuomalaisista maanviljelijä-
perheistä.330 Samoihin aikoihin koulutuspolitiikan keskeisimpiä kysymyksiä 
olivat suomenkielisen väestön sivistystason nostaminen ja suomenkielisten oppi-
koulujen perustaminen.331 Maatalousopetuksen kielikysymys oli noussut esiin jo 
vuonna 1878, jolloin lääninagronomit sekä Mustialan ja Kurkijoen maanviljelys-
opistojen johtajat ehdottivat, että Kurkijoella alkaisi suomenkielinen agronomi-
koulutusohjelma. Kuitenkin vuonna 1883 opistojen johtajat olivat jo sitä mieltä, 
että suomenkielinen opetus pitäisi aloittaa Mustialassa, joka oli kehittynein 
oppilaitos.332 Samoihin aikoihin käytiin keskustelua myös Evon metsäopiston 
opetuskielestä.333

Agronomien suomenkielistä koulutusta käsitteli vuoden 1885 valtiopäivät, 
jossa nostettiin esiin muitakin Mustialan maanviljelysopistoon liittyviä ongel-
mia kuten opiston sijainti.334 Lopulta vuonna 1889 senaatti päätti, että Mustialan 
maanviljelys- ja meijeriopistossa alkaisi syksyllä 1890 suomenkielinen agronomi-
koulutus niin, että alkavilla vuosikursseilla olisi opetuskieli vuoroin suomi ja vuo-
roin ruotsi.335 Suomenkielisen agronomikoulutuksen alkaminen oli aatteellisesti 
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suuri asia fennomaaneille. Se merkitsi myös sitä, että Mustialan maanviljelys- ja 
meijeriopiston agronomiosastolle alkoi pyrkiä vuosittain enemmän oppilaita, ja 
ensimmäistä kertaa suurimmalla osalla sisäänotetuista oppilaista oli vähintään 
ylioppilastutkinto. Suomenkielisten hakijoiden osuus kasvoi vuosi vuodelta niin, 
että lopulta 1900-luvun alussa kolme neljästä Mustialan agronomiopiskelijoista 
oli suomenkielisiä. Samalla kuitenkin uusien opiskelijoiden rekrytointia ja opis-
ton toimintaa vaikeutti se, että kun 1880-luvulla alkoi keskustelu korkeimman 
maatalousopetuksen siirtämisestä Mustialasta Helsinkiin, valtio ei enää halunnut 
investoida Mustialan opistoon.336 

Keskustelu Mustialan opiston tasosta johti siihen, että senaatti asetti marras-
kuussa 1889 komitean pohtimaan Suomen korkeimman maatalousopetuksen 
uudelleenjärjestelyä. Komitean puheenjohtaja oli Mustialan maanviljelys- ja mei-
jeriopiston johtaja C. A. Zitting, ja muina jäseninä olivat muun muassa Aleksante-
rin-Yliopiston kemian professori Edvard Hjelt, tuleva Mustialan opiston johtaja ja 
Yliopiston maanviljelysopin professori, tohtori Gösta Grotenfelt sekä kuusi muuta 
jäsentä. Mustialan opiston johtajan johdolla komitea ei halunnut esittää suuria 
muutoksia korkeimpaan maatalousopetukseen – olihan Mustialan opisto saanut 
uudet säännöt vuonna 1881 ja siellä oli juuri aloittanut toimintansa meijerikoulu 
sekä suomenkielinen agronomikurssi. 

Mietinnössään komitea teki selkoa maatalouden palveluksessa olevista eri 
ammattiryhmistä ja heille sopivasta koulutuksesta. Komitea oli sitä mieltä, että 
maanviljelyskoulujen maamiestalvikurssit ja kiertävä maanviljelysopetus sopi-
sivat parhaiten pienviljelijöille, kun taas työnjohtajille ja esimiesrengeille sopisi 
yksivuotinen alemman maanviljelyskoulun kurssi, ja voudeille, tarkastajille ja 
muille maanviljelijöille kaksivuotinen maanviljelyskoulu. Edelleen komitea oli si-
tä mieltä, että muutamin muutoksin Mustialan opisto voisi jatkaa tilanhoitajien ja 
suurtilanomistajien agronomikoulutusta, sillä heillä tuli olla korkea ammattitaito 
käyttää rationaalisen maatalouden tarjoamia resursseja, mihin maaseutuopisto 
saattoi parhaiten kouluttaa. 

Mustialan opiston opetustoiminnan ongelmien syynä olivat komitean mielestä 
oppilaiden puutteelliset perustiedot, joten sisäänpääsyvaatimuksena piti olla vä-
hintään vuoden työkokemus maataloustyöstä. Toisaalta komitea otti huo mioon 
myös teoreettisen opetuksen haasteet: sen mielestä Mustialan opisto ei enää 
voinut antaa tasokasta ja perusteellista tieteellistä tietoa maataloudesta, vaikka 
tämä olisi ollut välttämätöntä esimerkiksi tulevilla maanviljelysinsinööreille, 
valtion- ja lääninagronomeille sekä vastaaville virkamiehille ja sellaisille, jotka 
halusivat hankkia korkeampaa koulutusta kuin mitä Mustialan opistossa saattoi 
saada tai jotka halusivat suorittaa perusteellisia maataloustieteellisiä opintoja. 
Komitean mielestä tällaisten henkilöiden määrä oli kuitenkin rajallinen, joten 
heitä varten ei tarvinnut perustaa erillistä oppilaitosta Suomeen. Mutta komitea 
ehdotti eräänlaisena välimuotona, että kasvavaa maataloustieteellistä tutkimusta 
varten maatalouden koetoiminta akatemisoitaisiin eli perustettaisiin Helsinkiin 
maanviljelyskemiallinen ja maanviljelysfysikaalinen koeasema, jota varten Alek-
santerin-Yliopistoon piti perustaa ylimääräinen maanviljelyskemian ja maanvil-
jelysfysiikan professuuri.337 

Maatalousopetuksen uudelleenorganisointia pohtinut komitea edusti perin-
teistä, myöhemmin väistyvää sääty-yhteiskunnan näkemystä agronomikunnasta 
ja sen koulutuksesta, sillä sen mielestä agronomikoulutus kuului pelkästään 
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lähinnä suuritilallisille tai johtavassa asemassa oleville, toisin sanoen säätyläis-
nuorukaisille. Agronomikoulutus ei siis voinut olla säätykierron väline. Lisäksi 
1890-luvun alku oli siirtymäkautta, sillä maataloustieteet olivat vasta eriytymässä 
omaksi oppialakseen Suomessa, joten komitea ei pitänyt niitä tärkeinä agrono-
mikoulutukselle. Komitea piti mahdollisia teoreettisia opintoja Helsingissä joko 
Yliopistossa tai Polyteknikumissa ikään kuin agronomiopintojen jatko-opintoi-
na. Komitean mielestä ei pitänyt aivan paikkaansa väite, että Helsingissä maa-
talousopetuksella saattoi olla useamman eri oppiaineen opettajia kuin Mustialan 
opistossa ja että näin korkein maatalousopetus olisi aikaisempaa monipuoli-
sempi. Toisaalta komitean mielestä tavanomaiselle maanviljelylle ei olisi hyötyä 
yliopisto-opinnoista, sillä käytännölliseen maanviljelyyn suuntautuva tarvitsi 
yleistä ja aitoa tietoa eri aloilta. Tiedon suuri määrä esti komitean mielestä pa-
neutumasta teoreettisiin tieteisiin. Sen vuoksi tavalliselle maanviljelijälle riittivät 
hyvin maanviljelyskoulun opinnot. Puolestaan sellainen väite, että teoreettinen 
ja käytännöllinen maatalousopetus tuli erottaa toisistaan ja että käytännöllistä 
opetusta ei pitänyt keskittää maatalousopistoon vaan yksityisille tiloille ennen 
ja jälkeen teoreettisen opetuksen, oli komitean mielestä väärä: jos teoreettiset 
opinnot siirrettäisiin kaupunkiin, tulevat maanviljelijät siirrettäisiin pois heidän 
tulevilta työalueiltaan. Sen vuoksi olikin parasta, että agronomiopiskelijat suo-
rittaisivat teoreettiset opinnot samanaikaisesti käytännöllisten opintojen kanssa 
maaseutuopistossa eli lähellä niitä maataloustöitä, joita maanviljelysopetus kä-
sittelee. Käytännön opetuksen siirtäminen yksityistiloille taas näytti mahdotto-
malta, sillä tähän tuskin riitti innokkaita maanviljelijöitä tai sellaisia maatiloja, 
joissa oli riittävästi tilaa maatalousoppilaille. Edelleen komitea kumosi väitteen, 
että elämä Mustialan kaltaisessa sisäoppilaitoksessa oli opiskelijoille turmiollista. 
Tosin Mustialassa oli ollut järjestyshäiriöitä, mutta komitean mielestä ne voitiin 
poistaa paremmalla kurilla, ja toisaalta sisäoppilaitoksen toverihengellä oli posi-
tiivinen vaikutus.338

Vuoden 1891 komiteamietintö otti kantaa kysymykseen pääkaupungin so-
veltuvuudesta korkeimman maatalousopintojen sijaintipaikkana ja puolusti 
maatalousopintoja maaseudulla eli Mustialan opiston toiminnan säilyttämistä. 
Komitea totesi, että kehitys muualla Euroopassa – etenkin Saksassa ja Tanskassa 
– oli lisännyt paineita korkeimman maatalousopetuksen siirtoon kaupunkiin. 
Komitea kuitenkin huomautti, että näissä maissa maatalousammattilaiset olivat 
vastustaneet teoreettisen opetuksen siirtämistä kaupunkeihin. Toisaalta komitea 
myös huomautti, että Suomen taloudellinen tilanne poikkesi muista maista, ja 
jos korkein maatalousopetus päätettiin siirtää Yliopistoon tai Polyteknilliseen 
opistoon, tuli myös huomioida näiden laitosten valmiudet ottaa vastaan lisää op-
piaineita ja opiskelijoita. Komitea huomautti, että vaikka oleskelu opintoaikoina 
pääkaupungissa saattoi olla mieltäylentävä kokemus, siellä oli myös houkutuksia. 
Lisäksi pääkaupungin korkeat elinkustannukset saattoivat johtaa velkaantumi-
seen, joka oli yleistä ylioppilaiden keskuudessa. Maatalousalalle pyrkivillä ei ollut 
myöskään samanlaisia tulevaisuudennäkymiä kuin virkamiesuralle tähtäävillä 
ylioppilailla, joilla oli edessään varma urakehitys ja kyky maksaa velkansa.339

Korkeimman maatalousopetuksen Helsinkiin siirtämisen keskeisimmäk-
si esteeksi vuoden 1891 komiteamietintö nostikin agronomien koulutuksesta 
aiheutuvat lisäkustannukset Yliopistolle tai Polyteknilliselle opistolle. Yliopis-
tossa agronomiopiskelijoille piti järjestää monissa luonnontieteellisessä aineissa 
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erikoiskursseja, joita varten täytyi palkata opettajia. Heitä varten tuli vielä olla 
erityisiä pätevyysvaatimuksia. Lisäksi Aleksanterin-Yliopiston laboratoriot ja 
muut luonnontieteelliset laitokset vaativat laajentamista. Polyteknillisen opiston 
alojen ammattikoulutus poikkesi mahdollisesta agronomikoulutuksesta, josta 
aiheutuisi lisää kustannuksia, eivätkä opiston opetustilat olleet riittävän suuret. 

Näiden syiden vuoksi komitea äänin 8–1 oli tullut siihen tulokseen, että korkein 
maatalousopetus tuli säilyttää Mustialan maanviljelysopistossa, jonka organisaa-
tiota tulisi kehittää.340 Komitea ehdotti parannukseksi agronomien koulutukseen 
Mustialan maanviljelysopiston tieteellisen tason nostamista muun muassa siten, 
että opettajat osallistuisivat opiston koetoimintaan ja heidän virkanimikkeekseen 
tulisi lehtori.341 

Yksi keskeinen syy siihen, että komitea päätti säilyttää agronomikoulutuksen 
Mustialassa näyttää olleen puheenjohtaja toimineen Zittingin elämäntyön eli 
Mustialan opiston aseman säilyttäminen. Toisaalta komitea oli oikeassa siinä, 
että Yliopistossa korkein maatalousopetus aiheuttaisi lisäkustannuksia ja tila-
ongelmia – juuri näitä ongelmia maanviljelys-taloudellinen osasto ja maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta kohtasivat toimintansa alkuajoista lähtien. 

Komitean jäsen Gösta Grotenfelt esitti oman 63-sivuisen vastalauseensa, jossa 
hän kannatti korkeimman maatalousopetuksen siirtoa Helsingin Polyteknilli-
sen opistoon. Grotenfelt edusti toisenlaista linjaa kuin Mustialan opiston johtaja 
Zitting, joka oli hyvä puhuja ja johtaja. Zitting oli opiskellut Yliopistossa aluksi 
filologiaa ja estetiikkaa, mutta vasta tultuaan Mustialan opiston alkeistietojen 
opettajaksi hän oli alkanut opiskella maataloutta. Tohtori Grotenfelt puolestaan 
oli opiskellut Yliopistossa kasvitiedettä ja oli tieteellisesti ja hallinnollisesti me-
ritoitunut, ja hän olisi voinut johtaa ehdottamaansa maatalousopetusta Polytek-
nillisessä opistossa. Grotenfelt seurasikin Zittingiä Mustialan opiston johtajana 
(virassa 1891–1901). Gösta Grotenfeltin mielestä Mustialan agronomiosasto piti 
lakkauttaa ja perustaa sen tilalle Polyteknilliseen opistoon maanviljelysammatti-
osasto, jonka käytettävissä olisi myös näyte- ja koepeltoja, mutta itsenäisen maa-
talouskorkeakoulun perustaminen olisi puolestaan tullut kalliiksi. Grotenfeltin 
ehdotuksessa painottuivat käytännön alan koulutuksen ja tutkimuksen vaati-
mukset mutta myös taloudelliset ja tieteelliset näkökohdat. Lisäksi agronomi-
opintojen käytännöllisiä harjoituksia varten tuli hankkia maatila. Grotenfeltin 
mielestä Helsinki oli paras paikka korkeimmalle maatalousopetukselle, sillä pää-
kaupungissa saattoi parhaiten rekrytoida opettajia ja Yliopiston läheisyys lisäsi 
opetuksen tieteellisyyttä.342 

Vuoden 1891 komiteamietintö ei kuitenkaan johtanut heti päätökseen, vaan 
synnytti uusia mielipiteitä ja ehdotuksia korkeimman maatalousopetuksen uu-
distamisesta. Erityisesti Mustialan opettajakunta kannatti korkeimman maata-
lousopetuksen siirtämistä Helsinkiin tai maatalouskorkeakoulun perustamista. 
Mustialan maanviljelysopiston kemian lehtori Arthur Rindellin mielestä korkein 
maatalousopetus piti siirtää Helsinkiin ja samalla perustaa maatalouden keskus-
koelaitos, jossa olisi neljä osastoa. Lisäksi Mustialan opiston muu opettajakunta, 
muiden maanviljelyskoulujen johtajat sekä Maanviljelyshallitus olivat sitä mieltä, 
että korkein maatalousopetus oli siirrettävä Helsinkiin joko Polyteknilliseen kor-
keakouluun tai olisi perustettava itsenäinen korkeakoulu.343 

Samoihin aikoihin kun käytiin keskustelua korkeimman maatalousopetuksen 
uudistamisesta, myös maatalouden keskushallinto uudistui, kun Maanviljelys-
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hallitus aloitti toimintansa vuonna 1892. Senaatin maanviljelystoimituskunta oli 
perustellut hallinnon uudistusta muun muassa sillä, että perustettavan Maanvil-
jelyshallituksen alaisuuteen siirrettävien maanviljelyskoulujen määrä oli lisään-
tynyt, mikä vaati lisää valvontatyötä. Lisäksi maatalous oli kehittynyt niin, että 
se tarvitsi uudenlaista hallintoa: koetoiminta, viranomaisten määrä ja kiinnostus 
maatalouden edistämiseen olivat lisääntyneet 1800-luvun lopulla samoin kuin 
määrärahat olivat kasvaneet. Maanviljelyshallituksen perustaminen ei heti lisän-
nyt agronomien koulutuksen tarvetta, sillä sen ylempien virkojen haltijat olivat 
juristeja. Siitä huolimatta Maanviljelyshallitus ja muu maataloushallinto näytti-
vät laajenevan tulevaisuudessa ja tarvitsevan lisää agronomeja.344 Tämä vuoksi 
myös Maanviljelyshallituksen perustaminen lisäsi tarvetta kehittää korkeinta 
maatalousopetusta, ja Maanviljelyshallitus osallistuikin aktiivisesti keskusteluun 
korkeimman maatalousopetuksen uudistamisesta. 

1890-luvulla pohdittiin myös maatalouden koetoiminnan uudistamisesta. 
Maanviljelyshallitus oli vuonna 1893 kutsunut koolle komission, jonka tarkoitus 
oli pohtia, miten voisi tutkia hallailmiötä ja kehitellä varokeinoja hallavahinkojen 
torjumiseksi. Edelleen vuonna 1893 Maanviljelyshallitus ehdotti, että Helsinkiin 
perustettaisiin maataloustieteellinen keskuskoelaitos ja jonnekin hallanaralle 
seudulle väliaikainen asema yöhallojen tutkimista varten ja että Helsingin ja Tu-
run maatalouskemiallisia koeasemia uudistettaisiin. Perusteluina oli, että Suomi 
tarvitsi ehdottomasti maatalouden koelaitostoiminnan uudistusta ”voidakseen 
osallistua monien kysymysten ratkaisemiseen, joita aikamme maanviljelijät 
asettavat tieteelle”. Mustialan koeaseman maanviljelyskemiallisen osaston johtaja 
Rindell antoi lausunnon koelaitoksen perustamisesta. Hän oli sitä mieltä, että 
Mustialassa koetoiminta oli hyvin rajallista vähäisten resurssien ja työvoiman 
vuoksi. Parhaiten koetoiminta toteutuisi perustamalla koeasema Helsingin lä-
heisyyteen. Vuoden 1894 valtiopäivät ehdottivat, että Suomeen perustettaisiin 
myös entomologinen koeasema Helsingin lähelle tutkimaan tuhohyönteisiä. Ta-
lonpoikaissääty kuitenkin vastusti ehdotusta; eräskin säädyn valtiopäivämies oli 
sitä mieltä, että aura ja kuokka olivat tehokkaimmat keinot hävittää niittymatoja 
ja ettei kallista koelaitosta kannattanut perustaa Suomeen vaan piti hyödyntää 
ulkomaisten tutkimusasemien tuloksia.345 

Luonnontieteellistä tutkimusta painottavan maataloustutkimuksen rinnalle 
kehittyi 1800-luvun lopusta alkaen Suomessa myös maataloustieteiden yhteis-
kunnallista ulottuvuutta korostava tutkimus. Sen keskeiseksi tutkijaksi nousi 
Pohjoismaiden historian dosentti ja Aleksanterin-Yliopiston kassanhoitaja, tuleva 
maanviljelyksen kansantalouden ja tilastotieteen henkilökohtainen ylimääräinen 
professori Hannes Gebhard (1864–1933, virassa 1909–1927). Hän kirjoitti vuon-
na 1894 laajan artikkelin ”Maanviljelysopetus meillä ja muualla” Valvojassa ja 
Yhteiskunnallisia Kysymyksiä -nimisessä sarjassa. Artikkelissaan Gebhard esitti 
korkeimman maatalousopetuksen siirtämistä Aleksanterin-Yliopistoon. Hän oli 
tutkinut Saksassa ja Itävallassa matka-apurahan turvin maanviljelyksen kansan-
taloutta ja maanviljelystilastoa vuosina 1893–1894. Siksi hän oli hyvin perillä sak-
sankielisen Euroopan maatalouskoulutuksesta, jonka mukaista uudistusta hän 
ehdotti myös Suomeen. 

Gebhardin mielestä keskeisintä maatalousopetuksen uudistuksessa oli käy-
tännöllisen ja teoreettisen opetuksen eli korkeimman ja keskiasteen opetuksen 
eriyttäminen, eli korkein opetus piti keskittää yliopistoihin, joissa tulevat agro-
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nomit saisivat tieteellisen koulutuksen lisäksi myös statusta. Hannes Gebhard 
siteerasi Hallen yliopiston maataloustieteen professori Kühniä, jonka mielestä 
käytännölliseen kouluttamiseen keskittyvä yksipuolinen ammattisivistys johtaa 
huonoihin tuloksiin, kun taas yliopisto-opetus antaa maanviljelijälle yleissivis-
tystä ja valmiuksia ammattiaan sekä yhteiskunnallista asemaansa ja tehtäviä 
varten. Sen vuoksi Kühnin mielestä maataloustieteen ylioppilaan tuli seurata 
yliopistossa filosofian, historian, kirjallisuuden ja etiikan luentoja sekä suorittaa 
valtiotieteellisiä ja kansantaloudellisia opintoja. Hannes Gebhard tiesi myös, että 
Leipzigin yliopiston yhteyteen oli päätetty perustaa maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta näiden alojen ammattisivistystä varten. Saksassa oli keskustelua siitä, 
että ammattikorkeakoulut ja yliopistot pitäisi yhdistää, jotta nousevien yhteis-
kuntaluokkien ja professioiden edustajat kuten maanviljelijät, teknikot ja kauppi-
aat saisivat samanlaista sivistystä kuin perinteisten professioiden edustajat kuten 
teologit, juristit ja lääkärit. Hannes Gebhard oli myös sitä mieltä, että – Tanskan 
esikuvan mukaisesti – oli hyödyllisintä perustaa yhteinen oppilaitos korkeinta 
maatalous- ja metsäopetusta sekä eläinlääkärikoulutusta varten, mutta se olisi 
kuitenkin ollut kallis hanke eivätkä suomalaiset näyttäneet olevan vielä valmiita 
tähän ajatukseen.346

Maanviljelyshallitus oli aluksi vuonna 1895 sitä mieltä, että korkein maata-
lousopetus tuli liittää Helsingin Polyteknilliseen opistoon. Sen opettajakunta ja 
teollisuushallitus kuitenkin vastustivat agronomikoulutuksen siirtoa Polytekni-
kumiin vuonna 1895, sillä niiden mielestä teknilliset ammatit ja maatalous eivät 
olleet niin läheisiä, että niiden koulutus voisi olla mahdollista tai olisi ainakin 
hankalaa samassa opistossa. Polyteknillisen opiston opettajakunta oli sitä mieltä, 
että Helsinkiin piti perustaa itsenäinen maatalouskorkeakoulu. Se että opiston 
opettajakunnan vastusti korkeimman maatalousopetuksen liittämistä insinöö-
rikoulutuksen yhteyteen, osoitti sen, että insinööriprofession koulutuksen rajat 
suhteessa muiden professioiden koulutukseen olivat selkiytyneet. Insinööri-
koulutuksen ja Polyteknillisen opiston status oli myös noussut: vuonna 1886 oli 
säädetty, että Polyteknillisen opiston teoreettisten aineiden opettajien piti olla 
suorittanut lisensiaatin tutkinnon, ja edelleen 1890 teekkarit saivat ylioppilaan 
statuksen eli oikeuden opiskella myös Yliopistossa.347 Agronomikoulutuksen 
asema oli puolestaan vasta nousemassa ja sen profiili muodostumassa, mitä edes-
auttoi korkeimmasta maatalousopetuksesta käyty keskustelu ja siitä 1890-luvulla 
tehdyt päätökset.

Agronomikoulutusuudistus näytti monimutkaistuvan entisestään, kun vuon-
na 1895 pidettiin Kurkijoella maanviljelysvirkamiesten kokous, joka vastusti 
maatalousopetuksen siirtämistä Helsingin Polyteknilliseen opistoon, sillä opisto 
oli Teollisuushallituksen alaisuudessa. Tämän vuoksi kokous kannatti itsenäi-
sen maatalouskorkeakoulun perustamista agronomikoulutusta varten, sillä 
korkeakoulu olisi ollut Maanviljelyshallituksen alaisuudessa ja näin ajanut ensi-
sijaisesti maatalouden etuja toisin kuin Teollisuushallituksen alaisuudessa ollut 
Polyteknillinen opisto.348 Maanviljelysvirkamiesten kokouksen kanta pohjautui 
Mustialan opiston opettajien Grotenfeltin, Rindellin ja Savelan esitykseen. Lau-
sunnon mukaan korkein maatalousopetus piti siirtää itsenäiseen korkeakouluun 
Helsinkiin, sillä Polyteknillisen opiston yhteydessä maatalousopetukselle ei voi-
nut olla riittävästi resursseja. Maatalouskorkeakoulun kurssi olisi kaksivuotinen, 
ja siellä tuli olla opettajia vähintään yhtä monta kuin Mustialan opistossa oli tuol-
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loin, eli maanviljelysopin, kotieläinopin, meijeriopin sekä maanviljelyskemian ja 
-fysiikan vanhemman opettajan virat sekä perusaineita varten kaksi opettajaa. 
Lisäksi Grotenfelt, Rindell ja Savela ehdottivat, että korkeakoulun yhteydessä olisi 
koekenttä.349 Vaikka maatalouskorkeakoulua ei perustettu, korkeimman maa-
talousopetuksen ja maataloustieteellisen tutkimustoiminnan akatemisoituminen 
Aleksanterin-Yliopistoon toteutui pitkälti tämän lausunnon mukaan.

Keskustelun tuloksena näytti 1890-luvun puolivälissä, että parhaiten korkein 
maatalousopetus pääsisi toteutumaan itsenäisessä maatalouskorkeakoulussa. 
Kysymys maatalousopetuksesta oli myös hallinnollinen: tärkeää oli se, kenen 
ohjauksessa opetus tulisi olemaan. Vuonna 1895 myös Maanviljelyshallitus alkoi 
kannattaa maatalouskorkeakoulua, joka olisi ollut Maanviljelyshallituksen alai-
nen oppilaitos. Maatalouskorkeakouluhanke jäi kuitenkin lopulta tähän.350

5. Keskustelua metsänhoitajien koulutuksen uudistamisesta 

Samoihin aikoihin kun käytiin keskustelua agronomien koulutuksen uudista-
misesta, keskusteltiin myös metsänhoitajakoulutuksesta. 1870-luvulla uudelleen-
avatun Evon metsäopiston opetuksen taso oli heikko, sillä opiston määrärahat 
olivat pieniä: Evolla oli vain neljä opettajaa, joten opettajakunta saattoi antaa 
opetusta vain suppealta alalta. Myös opiston opetustoiminnan tieteellinen taso 
oli huono, sillä erityisesti luonnontieteillä oli vähän oppitunteja, ja opistosta 
puuttui kokonaan laboratorio. Puutteista huolimatta opistosta valmistui riittävän 
ammattitaitoisia metsänhoitajia. Opiston johtaja Blomqvist ehdotti usein opiston 
opetuksen uudistamista kuten luonnontieteiden opettajan viran vakinaistamista 
tai opetuksen uudelleenjärjestämistä. Metsähallitus ja senaatti suhtautuivat kui-
tenkin uudistusesityksiin kielteisesti metsätulojen vähyyden vuoksi.351 

Opetuksen tueksi Evon metsäopistoon kerättiin vähitellen luonnontieteelli-
siä ja teknologisia kokoelmia 1800-luvun lopulla. Opiston kirjasto jäi kuitenkin 
pieneksi määrärahojen vähyyden vuoksi.352 Teoreettinen opetus oli pääasiassa 
luentomuotoista opiskelua tentteineen. 1900-luvun alussa Evon opinto-ohjelma 
oli varsin laaja: oppiaineina olivat metsänhoito, ”metsätaksationi” eli metsän-
arviointi, metsänarvon laskeminen, metsäteknologia, metsänjako, metsäkasvi-
oppi, metsäeläintiede, kemia, mineralogia, geologia, geodesia, maanviljelysoppi, 
metsämatematiikka, kansantalousoppi, lainoppi, insinööritiede, metsästystiede, 
kalanviljelys ja kalanhoito, metsähallinto, kartoittaminen ja piirustus. Uusia op-
pilaita otettiin metsäopiston metsänhoitajakurssille joka toinen vuosi. Senaatti 
vahvisti vuosittain sisäänotettavien määrän, joka vaihteli 1800-luvun lopulla 
seitsemästä 14:ään ja oli 1800-luvun lopussa jo 20. Vuosina 1874–1898 opistosta 
valmistui 143 metsäkonduktööriä eli keskimäärin 12 kustakin kurssista.353 Kaksi-
vuotisen metsänhoitajakurssin opiskeluosuuden pituus oli 18,5 kuukautta, josta 
12,5 kuukautta oli teoreettista opiskelua ja 6 kuukautta käytännönharjoittelua. 
Teoreettisesta opetuksesta kului 2,5 kuukautta tentteihin. Oppitunteja oli yhteen-
sä noin 1 000, joista 170 piirustustunteja. Käytännön harjoittelu käsitti kartoitus-, 
metsänarvioimis- ja kuvaamistöitä.354

Evon metsäopiston opetuskieli oli aluksi ruotsi. Tämä vaikeutti suomenkie-
listen koulutusmahdollisuuksia. Ensimmäisiä suomenkielisiä Evon opistosta 
valmistuneita metsänhoitajia oli P. W. Hannikainen, joka opiskeli Evolla vuosina 
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1876–1878.355 Talvella 1887 oli Uudessa Suomettaressa artikkeli, joka lienee Han-
nikaisen kirjoittama ja jossa vaadittiin suomenkielistä opetusta Evon metsäopis-
toon.356 Toukokuussa 1887 kenraalikuvernööri Heiden teki Evon metsäopistolle 
yllätysvierailun, jonka aikana oli tarkoitus keskustella suomen kielen asemasta 
opistossa. Evon opettajakunta oli ruotsinkielinen samoin kuin pääasiassa opiske-
lijakunta ja kurssikirjallisuuskin. Blomqvistin johdolla opettajakunta kuitenkin 
suhtautui myöntyväisesti suomen kielen aseman parantamiseen. Kenraalikuver-
nööri oli vierailullaan tyytyväinen opiston järjestykseen mutta piti epäkohtana, 
että opetusta annettiin vain ruotsiksi. Kenraalikuvernöörin vierailun tuloksena 
senaatti määräsi vuonna 1888, että Evon metsänhoitajan tuli antaa myös suomen-
kielistä opetusta.357 Kuitenkin Evon pääopetuskieli oli vielä kauan ruotsi – lehtori 
J. E. Furuhjelm opetti eläin- ja kasvitiedettä aina vuoteen 1901 asti ja Blomqvist 
johti opistoa vuoteen 1903 asti. Tämän vuoksi Evon opisto joutui suomenkielisten 
kritiikin ja sanomalehtikirjoittelun kohteeksi.358

Evon opiston johtaja Blomqvist joutui puolustamaan opistoaan, joka kärsi 
määrärahojen vähyydestä ja uudistusten puutteesta. Evon metsänhoitajakurssi 
ei ollut tieteellisesti kovin vaativa eikä pitkä verrattuna muiden maiden metsän-
hoitajakursseihin. Blomqvist puolusti opistonsa opetusohjelmaa ja oli toisaalta 
sitä mieltä, että valtion ja yksityisten metsätalous oli Suomessa vielä 1800-luvun 
lopulla niin kehittymätön, ettei Evolta valmistunuteen metsänhoitajan edes tar-
vinnut käyttää kaikkia metsänhoitajakoulutuksen aikana saamiaan tietojaan ja 
taitojaan. Metsätalous ei siis hänen mielestään tarvinnut kehittyneempää am-
mattitaitoa kuin metsänhoitajilla silloin oli.359 Toisaalta Blomqvist oli sitä mieltä, 
ettei metsänhoitajien sivistystaso ollut Suomessa huonompi kuin muissa maissa 
senkään vuoksi, että monet Evolla opiskelleet olivat opiskelleet myös Yliopistos-
sa.360

Evon metsäopisto sai osakseen lähes samanlaista arvostelua kuin Mustialan 
maanviljelysopisto 1800-luvun lopulla: arvostelu kohdistui sekä opetuksen tasoon 
ja opetuskieleen että opiston sijaintiin. Vuonna 1888 P. W. Hannikainen kirjoitti 
perustamaansa Suomen Metsänhoitolehteen artikkelin ”Evo vai polyteknikum?”. 
Siinä Hannikainen otti esiin metsäopiston vaikeudet. Hänen mielestään kaksi-
vuotinen metsänhoitajakurssi oli liian lyhyt. Koska kyse oli tulevaisuuden alasta, 
Hannikainen ehdotti, että Suomen korkeinta metsäopetusta tieteellistettäisiin, 
joten tuleville metsänhoitajille piti antaa opetusta myös metsänhoitoa tukevissa 
tieteissä eli opetusta, ”joka herättää oppilaassa todellisen harrastuksen asiaan, 
ja joka tarjoo hänelle varman pohjan, mihin hän vastaisen työnsä metsässä voi 
rakentaa”. Evo ei ollut hänen mielestään sopiva paikka metsäopetukselle, sillä 
syrjäisellä seudulla oli mahdotonta opettaa tulevalle metsänhoitajalle tärkeitä 
oppiaineita. Sen vuoksi metsänhoitajakoulutus piti siirtää Helsingin Polyteknil-
liseen opistoon, jossa jo opetettiin suurinta osaa metsänhoitajakoulutuksen oppi-
aineista. Näin metsäopetus olisi kuluttanut valtion varoja lähes puolet vähemmän 
kuin Evon metsäopiston ylläpitämiseen kului. Lisäksi Polyteknillisessä opistossa 
metsänhoitajaopiskelijat olisivat voineet saada käytännön harjoitusta Helsingin 
tai sen ympäristön virkatalojen metsissä. Evolle jäävät rakennukset olisi voitu 
jättää metsänvartijakoulua varten.361

Vuonna 1890 Hannikainen julkaisi Suomen Metsänhoitolehdessä uuden artik-
kelin ”Metsänhoito-opetus ja sen kehitys”. Hannikainen vaati jälleen metsänhoi-
tajien koulutuksen tason parantamista. Hänen mielestään metsänhoitajien kou-
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lutukselle asetettiin aivan liian vähäisiä vaatimuksia, millä oli vaikutusta koko 
metsänhoitolaitoksen toimintaan. Samaan aikaan muissa maissa metsänhoitajien 
sivistystasoa oli nostettu akatemisoimalla heidän koulutuksensa eli siirtämällä 
koulutus yliopistoihin ja korkeakouluihin. Tämän vuoksi metsänhoitajien koulu-
tus tuli Hannikaisen mielestä pitänyt siirtää Suomessa Polyteknilliseen opistoon. 
Seuraavana vuonna Hannikainen toisti jälleen mielipiteensä asiasta.362

Todennäköisesti juuri Hannikainen kirjoitti myös Uudessa Suomettaressa 
1880-luvun lopulla useita artikkeleita, joissa hän arvosteli Evon metsäopistoa. 
Opiston johtaja Blomqvist vastasi useasti näihin kirjoituksiin. Toisin kuin Uuden 
Suomettaren kirjoitusten laatija väitti, Blomqvistin mielestä Evon metsäopiston 
perustaminen ei ollut erehdys, sillä kotimaisen ammattiopetuksen jälkeen oli 
mahdollista jatkaa opintoja ulkomailla eikä opiston ylläpitämisestä aiheutunut 
suuria kustannuksia verrattuna moniin muihin valtion menoihin. Blomqvistin 
mielestä Evon metsäopiston yhtenä tehtävänä oli koota aineistoa Suomen metsistä 
ja käsitellä niitä tieteellisesti. Jos korkein metsäopetus olisi siirretty pääkaupun-
kiin ja korkeakouluun, metsänhoitajakoulutuksen käytännöllinen puoli eli suhde 
metsiin ja metsätöihin olisi tullut vaikeaksi. Blomqvist puolusti Evoa ja sen anta-
maa opetusta myös sillä, että hänen mielestään metsäopetusta ei pitänyt tieteel-
listää pelkästään yhteiskunnallisten syiden tai ulkomaisten esikuvien vuoksi.363 

Vuonna 1891 myös valtiopäivillä vaadittiin metsäopetuksen saattamista ajan 
vaatimalle tieteelliselle tasolle. Ilmeisesti P. W. Hannikaisen ehdotusten innoit-
tamana ryhmä talonpoikaissäädyn jäseniä teki anomuksen, jossa todettiin, ettei 
metsänhoitajien ammattiopetus lainkaan vastannut sitä, mitä muiden virka-
miesten koulutukselta tai ammatin ylläpitämiseltä vaadittiin. Valtiopäiväano-
muksessa oltiin huolestuneita siitä, että Evon metsäopiston koulutusohjelmasta 
puuttuivat metsänhoidolle tärkeät oppiaineet kuten kemia, mineralogia, geologia, 
maanlaatuoppi, yleinen kasvitiede, valtiontalousoppi ja ilmatiede. Tämän vuoksi 
talonpoikaissäädyn anomuksessa ehdotettiin korkeimman metsäopetuksen pi-
kaista siirtämistä Helsingin Polyteknillisen opiston yhteyteen.364

Valtiopäiväanomus ei kuitenkaan johtanut uudistuksiin. Kasvava kritiik-
ki Evon metsänhoitajakoulutuksen tasoa ja opetuskieltä kohtaan sekä yleinen 
vaatimus käytännöllisten ammattialojen koulutuksen uudistamisesta johtivat 
siihen, että Evon metsäopiston opettajakunta laati ehdotuksen metsäopetuk-
sen täydentämisestä ja kehittämisestä vuonna 1894 eli samoihin aikoihin, kuin 
opistot laativat lausuntoja myös agronomien koulutuksen uudelleenjärjestämi-
sestä. Evon opettajakunta oli sitä mieltä, että metsäopiston oli välttämätöntä 
seurata yleisen kehityksen kulkua. Käytännön harjoittelu opistolla oli pidempi 
ja perusteellisempi kuin muiden maiden metsäopistoissa, joskin käytännöllistä 
opetusta piti vieläkin laajentaa. Evon metsänhoitajakoulutuksen puutteet saattoi 
korjata joko täydentämällä Evon metsäopistoa, lisäämällä metsäopiston sisään-
pääsyvaatimuksiin Polyteknillisen opiston kurssin suorittaminen tai lisäämällä 
metsänhoitajan tutkintovaatimuksiin Yliopistossa suoritettavan kurssin. Neljäs 
vaihtoehto oli siirtää Evon metsäopiston opetus kokonaan Yliopistoon tai Poly-
teknilliseen opistoon, sillä suomalainen metsäntutkimus oli vielä niin nuori, ettei 
Suomen oloja varten kehitettyjä metodeja vielä ollut. Lisäksi korkeinta metsä-
opetusta varten piti perustaa ainakin kolme metsätieteiden professuuria sekä 
opettajan virkoja vastamaan lähinnä propedeuttisista opinnoista. Toisaalta Evon 
metsäopiston opettajakunnan mielestä yliopisto- tai korkeakouluopetus tuli kal-
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liiksi, mutta yhteydet Yliopistoon olivat hyödyllisiä metsäopetukselle. Sen vuoksi 
olikin parempi vaihtoehto, että metsänhoitajiksi pyrkivät opiskelisivat ensin kaksi 
vuotta Yliopistossa ja sen jälkeen vuoden Evolla. Korkeimman metsäopetuksen 
akatemisoiminen olisi kuitenkin tullut kalliiksi, minkä vuoksi Evon metsäopiston 
opettajakunta oli lopulta sitä mieltä, että edullisin vaihtoehto oli jatkaa metsä-
opetusta Evolla niin, että opiston opettajanvirkoja lisättäisiin, metsänhoitajan 
kurssia pidennettäisiin kuudella tai kahdeksalla kuukaudella ja uusia oppilaita 
otettaisiin joka vuosi.365

6. Ministerivaltiosihteeri von Daehnin rooli 

Korkeimman maatalousopetuksen uudelleenjärjestelystä esitettiin vuosien var-
rella erilaisia mietintöjä, lausuntoja, näkemyksiä ja ehdotuksia. Asian etenemi-
nen pitkittyi ja mutkistui. Lopullinen ratkaisu syntyi, kun vuonna 1895 minis-
terivaltiosihteeri eli Suomen asiain esittelijä keisarille, Aleksanterin-Yliopiston 
virkaatekevä kansleri, kenraali Woldemar von Daehn (1838–1900) puuttui asian 
käsittelyyn ja ehdotti korkeimman maatalousopetuksen siirtämistä Keisarillisen 
Aleksanterin-Yliopiston yhteyteen. Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen 
ja näiden alojen tutkimuksen akatemisoituminen olikin osa maatalous- ja met-
sätieteiden ja niiden koulutuksen sekä Aleksanterin-Yliopiston kehitystä mutta 
myös poliittinen teko.

Myös kenraali von Daehnin ehdotus oli ensisijaisesti poliittinen. Aleksanterin-
Yliopisto oli keskeisesti mukana siinä poliittisessa kehityksessä, jonka tuloksena 
Suomen suuriruhtinaskunnasta alkoi tulla erillinen valtio keisari Aleksanteri II:n 
kaudelta alkaen. Voimistuva yleisvaltakunnallistamiskehitys ja pelko Suomen 
erityisaseman menettämisestä keisari Aleksanteri III:n kaudelta alkaen lisäsivät 
yliopistopiirissä svekomaaneja lähellä olevan liberalistisen politiikan kannatusta 
venäläisiä viranomaisia myötäilevien fennomaanien politiikan vastapainoksi. Li-
beralismin keskeinen ajatus oli suuntautuminen länteen, Suomen oikeudellisen 
aseman tulkitseminen ja Suomen tekeminen tunnetuksi maailmalla.366 

Ministerivaltiosihteeri, kenraali von Daehnin puuttumisella maataloustieteel-
lisen opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuuteen oli useita syitä. Ensinnäkin von 
Daehnillä oli näkemyksiä maatalouden tieteellisestä kehittämisestä. Hänen isänsä 
Alexander von Daehn oli Vanhassa-Suomessa sijainneen Sippolan (silloin Vii-
purin läänissä Kymenlaaksossa, nykyisin Anjalankosken kaupungissa) kartanon 
omistaja ja menestyksekäs maanviljelijä, joka oli opiskellut Tarton yliopistossa 
luonnontieteitä ja humanistisia aineita, mahdollisesti myös maataloustieteitä. 
1850-luvulla Sippolan kartano siirtyi Woldemar von Daehnin vanhimmalle vel-
jelle, kapteeni Alexander von Daehnille. Hänen ansiostaan Sippolan kartanosta 
tuli yksi Suomen parhaiten hoidetuista maatiloista, ja siellä toimi vuodesta 1856 
Suomen ensimmäinen, maineikas sveitsiläisjuustomeijeri. Kun maanviljelysneu-
vos Alexander von Daehn kuoli vuonna 1894, Sippolan kartano siirtyi Woldemar 
von Daehnille. 

Kansleri von Daehn oli suurtilanomistaja ja tuki agraarista fennomaanista 
puoluetta sekä maatalouden ja suomen kielen aseman vahvistamista mutta tunsi 
puolestaan epäluuloa Suomen ruotsinkielistä eliittiä kohtaan, joka ei ollut enää 
lojaali hallitsijaa kohtaan 1800-luvun lopulla.367 Woldemar von Daehnin kan-
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nattama ajattelu muistutti keisari Nikolai II:n ja jo hänen isänsä keisari Aleksan-
teri III:n kannattamaa kansallista ajattelua, jossa keskeistä oli tavallisen kansan, 
pääasiassa maanviljelijöiden ja maaseudun asukkaiden aseman korostaminen eli 
siteen luominen hallitsijasta suoraan kansaan johtavien ryhmien ohi.368 Toisin 
sanoen von Daehn puolusti yhteiskunnallista konservatismia ja lojalismia Ve-
näjää ja hallitsijaa kohtaan ja vastusti vaatimuksia lisätä autonomiaa, sillä hänen 
mielestään ainoastaan hyvien Venäjän-suhteiden avulla Suomi saattoi säilyttää 
erityisasemaansa keisarikunnassa. Ruotsinkielistä eliittiä karsastava asenne oli 
tuolloin yleinen erityisesti Vanhan-Suomen säätyläisten piirissä. Lisäksi ennen 
siirtymistä Suomen hallintoon von Daehn oli palvellut 22 vuotta Venäjällä sotilaa-
na ja virkamiehenä, joten ruotsinkielinen virkamieskunta ja virkamieskulttuuri, 
jossa oli edelleen piirteitä Ruotsin vallan ajalta, olivat vieraita von Daehnille.369

Aikalaiset luonnehtivat ministerivaltiosihteeri, kenraali von Daehniä vaiteli-
aaksi mutta määrätietoiseksi poliitikoksi. Vuonna 1890 von Daehn toimi virkaate-
kevänä ministerivaltiosihteerinä ja oli vaikuttamassa postimanifestiin, joka siirsi 
Suomen postilaitoksen Venäjän sisäministeriön alaisuuteen ja oli osa Venäjän 
keisarikunnan integraatiokehitystä.370 Woldemar von Daehn oli erityisen kiin-
nostunut kansantaloudesta, joten senkin vuoksi maatalouden ja sen koulutuksen 
kehittäminen sopi hänen ajatteluunsa.371 

Maaliskuussa 1892 perustettiin Maanviljelyshallitus edistämään maanvilje-
lystä ja sen sivuelinkeinoja, valvomaan maanviljelys- ja meijerioppilaitoksia ja 
maanviljelysvirkamiehiä sekä vastaamaan maatalouden koetoiminnasta ja neu-
vonta-, valistus- ja tilastointitehtävistä. Näin Maanviljelyshallitukselle siirtyi ai-
kaisemmin lähinnä Suomen Talousseuralle kuuluneita tehtäviä. Sen ensimmäisen 
ylitirehtöörin valinta oli ratkaiseva uuden keskusviraston tulevalle toiminnalle, 
joten ministerivaltiosihteeri von Daehn halusi olla mukana valinnassa. Virkaa 
hakivat maanviljelysneuvos Nils Grotenfelt ja tilanomistaja Edvard Duncker. Mo-
lemmat olivat suorittaneet agronomitutkinnon Ultunassa ja olivat ruotsinkielisiä 
liberaaleja. Grotenfeltillä oli kuitenkin tieteellisiä ansioita, sillä hän oli julkaissut 
lähinnä maatalouden oppikirjoja, ja lisäksi hän oli uudistusmielinen karjatalous-
mies. Duncker sitä vastoin oli konservatiivinen ja jo melko iäkäs. Tämä vuoksi 
senaatti valitsin virkaan Grotenfeltin. Woldemar von Daehn kuitenkin pelkäsi, 
että Grotenfeltin valinta lisäisi ruotsinkielisten vaikutusvaltaa maatalouselin-
keinossa ja olisi erityisen suotuisa suuritilallisille ja lypsykarjataloudelle. Lisäksi 
fennomaanit olivat erityisen huolissaan uuden viraston kielestä, sillä suurin osa 
viraston asiakkaista olisi suomenkielisiä. Tultuaan valituksi Grotenfelt lupasi-
kin, että Maanviljelyshallituksessa kaikki saavat palvelua omalla äidinkielellään. 
Tämä toteutuikin käytännössä, mutta viraston pääasiallisena virkakielenä oli 
pitkään ruotsi.372

Suuriruhtinaskunnan rauhallista yhteiskunnallista kehitystä ja harmonisia 
Venäjän-suhteita ajaneen von Daehnin sydämenasia oli myös Suomen maata-
lousopetuksen uudistaminen. Vuonna 1895 – samana vuonna kun von Daehn 
ehdotti korkeimman maatalousopetuksen akatemisoimista – hän myös ehdotti 
uudenlaisen koulutyypin, maataloudellisten reaalikoulujen perustamista Suo-
meen. Teknillisiä reaalikoulujahan oli perustettu Suomeen jo aikaisemmin. 
Hän perusteli esitystään sillä, että ”[s]iten voitaisiin saada aikaan terveellinen 
murtuma ruotsin kielen erityisasemaan ja päästäisiin hiljalleen kohti päämäärää: 
saataisiin yksi ainoa kansallinen kieli ja yhtenäinen suomalainen kansakunta.” 
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Lisäksi hän perusteli ehdotustaan sillä, että kansanopistot levittivät liberalistista 
ajattelua, joka ei ollut von Daehnin mieleen. Maataloudelliset reaalikoulut olisivat 
siis olleet kansanopistojen vastavoima.373 Woldemar von Daehn saattoikin ajatel-
la, että uudenlaisten maataloudellisten reaalikoulujen opetus kasvattaisi Suomen 
kansassa oikeanlaista, maanomistukseen sitoutunutta ja antikumouksellista 
isänmaallisuutta.374 Samaa von Daehn saattoi ajatella myös yliopistollisesta maa-
talousopetuksesta, joka lopulta toteutui von Daehnin suunnitelmien mukaisesti 
toisin kuin maataloudelliset reaalikoulut. 

Keskeinen ideologinen motiivi von Daehnin ratkaisuun siirtää korkein maa-
talousopetus Aleksanterin-Yliopistoon oli kielipolitiikka eli yksi kansa, yksi kieli 
-ajattelu.375 Vuonna 1895 von Daehn suunnitteli Nikolai II:n kruunajaismanifes-
tia, jossa suomen kieli oli julistettu ainoaksi viralliseksi kieleksi ja ruotsista olisi 
tullut ”sallittu paikallinen kieli”.376

Ennen Suomen korkeimman maatalousopetuksen ja tutkimuksen akatemi-
soimista Helsinkiin monet suomalaiset opiskelivat agronomeiksi ulkomailla, 
etenkin Ruotsissa, vaikka Mustialan opiston yksi tarkoitus oli taata agronomi-
koulutus Suomessa. Suurin osa ulkomailla agronomeiksi opiskelleista suomalaisia 
oli ruotsinkielisistä säätyläisperheistä, joilla oli suuria maaomaisuuksia ja joilla 
oli myös varaa opiskella ulkomailla. Esimerkiksi Ultunassa opiskeli 1800-luvun 
jälkipuoliskolla 68 suomalaista agronomiopiskelijaa, joista vain yhdeksän puhui 
äidinkielenään suomea. Enemmistö Ruotsissa agronomeiksi valmistuneista suo-
malaisista siirtyi hoitamaan omaa maatilaansa tai kartanoaan tai ryhtyi tilan-
vuokraajiksi tai -hoitajiksi ja noin joka kymmenes siirtyi maatalousvirkamiehiksi 
kuten lääninagronomeiksi tai opettajiksi. Agronomiopinnot Ruotsissa eivät olleet 
virkaatekevän kansleri von Daehnin politiikan mukaista, sillä ne merkitsivät 
ruotsalaisten ja skandinaavisten vaikutteiden lisääntymistä Suomessa. Agrono-
mikoulutuksen akatemisoiminen Yliopistoon olikin lopulta onnistunut ratkaisu: 
ulkomailla opiskelu loppui lähes täysin sen jälkeen, kun korkein maatalousopetus 
alkoi Aleksanterin-Yliopistossa vuonna 1906, sillä enää vain muutama suomalai-
nen suoritti agronomitutkinnon Ruotsissa 1900-luvun alkupuolella.377

Suomen ruotsinkielinen eliitti oli ministerivaltiosihteeri von Daehnin mielestä 
poliittisesti hyvin arveluttava, sillä se suuntasi katseensa länteen eikä Venäjälle 
ja saattoi suunnitella Suomen liittämistä takaisin Ruotsiin,378 ja tätä saattoivat 
edistää myös agronomiopinnot Ruotsissa. Woldemar von Daehn halusi löytää 
jonkin muun ratkaisun kuin siirtää korkein maatalousopetus Polyteknilliseen 
opistoon tai perustaa oma maatalouskorkeakoulu, mitä Maanviljelyshallitus oli 
ehdottanut. Opetuksen siirtäminen polyteknikumiin olisi nimittäin voinut vah-
vistaa agronomikunnan ruotsinkielistymistä. Kielikysymys oli ollut esillä Hel-
singin Polyteknillisessä opistossa jo pitkään, sillä vaikka muualla yhteiskunnassa 
kielellinen tasa-arvo tuli voimaan – ainakin periaatteessa – 1880-luvun alussa, 
Polyteknillinen opisto oli useista yrityksistä huolimatta käytännössä ruotsinkie-
linen vielä 1890-luvulla.379 Lisäksi korkeimman maatalousopetuksen siirtäminen 
Polyteknillinen opisto ei olisi ollut von Daehnin kannattaman fennomaanisen 
ajattelun mukaista, sillä fennomaanit kannattivat ensisijaisesti maaseudun ja 
maatalouden kehittämistä, kun taas Polyteknillinen opisto palveli ensisijaisesti 
teollisuutta.380

Kansleri von Daehnin tavoite oli myös oikealla maatalousopetuksen koulutus-
politiikalla edistää Suomen rauhallista yhteiseloa Venäjän kanssa. Yliopistollisen 
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agronomikoulutuksen tarkoitus oli vahvistaa suomenkielen asemaa Aleksanterin-
Yliopistossa. Aikaisemmin 1890-luvun alussa oli alkanut saksankielisen Tarton 
yliopiston venäjänkielistäminen – myös maataloustieteen professuuri oli venä-
jänkielistetty. Siksi vahvistamalla suomen kielen asemaa alun perin ruotsinkieli-
sessä Yliopistossa vastapainoksi venäläisten viranomaisten mielestä arveluttavan 
ruotsin kielen kustannuksella von Daehn halusi estää Tarton yliopiston kaltaisen 
venäjänkielistämisen ja näin turvata Aleksanterin-Yliopiston suotuisan kehityk-
sen.381 Samalla tavalla vähän aikaisemmin vuonna 1894 ministerivaltiosihteeri 
von Daehn oli estänyt kenraalikuvernööri Heidenin ehdotuksen Suomessa sijait-
sevien venäläisten oppi- ja kansakoulujen siirtymisen Venäjän kansanvalistus-
ministeriön eli yleisvaltakunnallisen kouluhallinnon alaisuuteen.382 

Korkeimman maatalousopetuksen siirtämistä käydyssä keskustelussa ei ollut 
ainoastaan kyse tieteestä tai rahasta vaan myös siitä, kenen kontrollissa maa-
talousopetus olisi ollut. Jos olisi perustettu maatalouskorkeakoulu, korkein maa-
talousopetus olisi ollut Maanviljelyshallituksen valvonnassa, kuten oli ehdotettu. 
Tuohon aikaan Maanviljelyshallituksen ylijohtajana oli Nils Grotenfelt, joka oli 
aatelissukunsa edustajana vuosien 1872–1899 valtiopäivillä ja lukeutui ruotsinmie-
liin liberaaleihin, jotka olivat oppositiossa fennomaaneihin, kannattivat ruotsin-
kielen erityisaseman säilyttämistä ja skandinavismia sekä vastustivat venäläisen 
vaikutuksen kasvua Suomessa.383 Lisäksi ylijohtaja Nils Grotenfelt oli opiskellut 
agronomiksi Ultunan maanviljelysopistossa Ruotsissa. Suomen liberalismi, ruot-
sinkielisyys ja ruotsalainen puolue aiheuttivat ärtymystä Venäjällä eivätkä olleet 
venäläisten slavofiilien eivätkä von Daehnin mieleen.384 Tämä vuoksi näiden ryh-
mien vaikutusvaltaa piti vähentää myös Suomen maatalousopetuksessa. Lisäksi 
Mustialan opisto oli jo Maanviljelyshallituksen alainen, joten agronomikoulutus-
ta ei enää kannattanut säilyttää siellä. Toisaalta maatalouskorkeakoulu olisi saat-
tanut joutua venäläisten viranomaisten alaisuuteen: kun myöhemmin 1900-luvun 
alussa alettiin suunnitella korkeimman maatalous- ja metsätieteellisen opetuksen 
ja tutkimuksen siirtämistä Yliopistosta uuteen Taloudelliseen yliopistoon, han-
ke kaatui myös siihen, että uuden korkeakoulun pelättiin siirtyvän venäläisten 
viranomaisten ohjaukseen.385 Tämän vuoksi kansleri von Daehin eli fennomaa-
nin alaisuudessa ollut Aleksanterin-Yliopisto sopi parhaiten korkeimman maa-
talousopetuksen sijoituspaikaksi. Toisaalta itsenäisen maatalouskorkeakoulun 
perustaminen olisi ollut ongelmallinen 1890-luvulla sen vuoksi, että Suomessa 
oli tuolloin ainoastaan Aleksanterin-Yliopisto eikä muita vastaavia korkeimman 
opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen oppilaitoksia. Suomen koulutuspolitiikka 
ei siis vielä ollut valmis korkeakoulun perustamiselle – ensimmäiset korkeakou-
lut perustettiin Suomeen vasta 1900-luvun alussa. Toisaalta muualla Euroopassa 
korkeakoulut olivat vasta saamassa yliopistotasoisen statuksen, ja korkeakoulut 
keskittyivät Suomessakin pitkään pääasiassa vain koulutukseen, joten Woldemar 
von Daehnin painottama tieteellinen tutkimustyö olisi voinut olla syrjässä myös 
Suomen maatalouskorkeakoulussa.

Sen jälkeen kun Maanviljelyshallitus oli ehdottanut maatalouskorkeakoulun 
perustamista sen alaisuuteen, syksyllä 1895 Woldemar von Daehn lähetti Suoma-
laisen puoleen johtajalle, opetusasioista vastanneen senaatin kirkollistoimitus-
kunnan päällikkö Yrjö Sakari Yrjö-Koskiselle kirjeen. Siinä hän ehdotti korkeim-
man maatalousopetuksen siirtämistä Aleksanterin-Yliopistoon: ”Näyttää siltä 
kuin Maanviljelyshallitus pääasiallisesti tahtoisi erottaa teoreettisen opetuksen 
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käytännöllisestä ja näin löytää Suomen maanviljelyksen pelastuksen tulevai-
suudessa. Mutta tätä pelastusta ei saada niin halvasta hinnasta. Tämä pelastus 
voi tapahtua ainoastaan yhdistämällä maanviljelyselinkeino tieteen kanssa, jota 
maassa ei ole olemassa ja joka voidaan saada ainoastaan perustamalla todellinen 
korkeakoulu, jossa maanviljelystä palvelevalla tieteellisellä tutkimuksella on py-
syvä paikka ja jossa käytännölliset maanviljelijät voivat saada sekä tieteellisen 
pohjan että myös aatteellisuuden, joka ennen kaikkea tekee nämä maanviljelijät 
maanviljelyksemme kunnollisiksi edistäjiksi. Sellaiseen tehtävään eivät maata-
lousneuvojat ja -insinööri tai millä nimellä he kulkevatkin, ole kykeneviä.”386 

Poliittisten syiden lisäksi von Daehn halusi edistää maatalouden tieteellisty-
mistä siten, että korkein maatalousopetus olisi Aleksanterin-Yliopistossa muiden 
luonnontieteiden opetuksen rinnalla. Nimittäin Yliopistossa agronomeiksi opis-
kelevat saattoivat opiskella perusaineita kuten kemiaa, matematiikka ja kasvitie-
dettä fyysis-matemaattisessa osastossa tai Polyteknillisessä opistossa ja näin maa-
talousopetusta varten ei tarvinnut omia opettajanvirkoja, mikä merkitsi säästöä. 
Woldemar von Daehn pyrki siihen, että Aleksanterin-Yliopistoon perustettaisiin 
maataloustiedekunta, jossa olisi mahdollisuus opiskella akateemisen vapauden 
nimissä omaan tahtiinsa eikä pitäisi suorittaa kursseja ”kouluruoskan” pakotta-
massa tahdissa. Jos olisi perustettu oma maatalouskorkeakoulu tai jos maatalous-
opetus olisi liitetty polyteknilliseen opistoon, tämä olisi von Daehnin mielestä 
johtanut vain siihen, että opetus olisi ollut samankaltaista kuin ammattiopistossa, 
eli opinnoista olisi puuttunut valinnan vapaus. Yliopistossa Suomeen syntyisi 
maatalouden palvelukseen uusi tieteellisesti koulutettu agronomiprofessio eli 
maanviljelysinsinöörejä, neuvojia, agronomeja ja opettajia sekä suurtilallisia, jot-
ka edelleen levittäisivät tieteellisen maatalouden oppeja. Kenraali von Daehnin 
mielestä maatalousopetuksen ja -tutkimuksen akatemisoimisen keskeisenä 
tavoitteena oli muodostaa sellaisen professio, joka ei enää ollut koulutettu vain 
rajattujen käytännön ongelmien ratkaisemiseen vaan oli saanut myös teoreettisen 
koulutuksen ja näin pystyi vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.387

7. Osasto perustetaan 

Senaatti päätti akatemisoida korkeimman maatalousopetuksen perustamalla 
ensin maanviljelyskemian ja -fysiikan sekä maanviljelystalouden ja -opin pro-
fessuurit sekä kasvifysiologian, bakteriologian ja entomologian apulaisen viran 
Aleksanterin-Yliopistoon. ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus erinäi-
sistä toimenpiteistä tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi maan-
viljelykseen kuuluvissa oppiaineissa” annettiin 13.3.1896.388 Kun asiaa käsiteltiin 
senaatin talousosaston kokouksessa, senaattorit eivät keskustelleet siitä lainkaan. 
Samana keväänä päätettiin Suomen maatalousopetuksen uudistamisesta laa-
jemminkin: 13.3.1896 senaatti teki myös päätöksen maan maanviljelyskoulujen 
uudelleenjärjestämisestä, jonka tarkoituksena oli tehdä maanviljelyn ja sen si-
vuelinkeinojen harjoittajille mahdollisuus hankkia itselleen ajanmukaiset tiedot 
maanviljelyselinkeinoista. Kokouksessa aiheuttikin eniten keskustelua Uuden-
maan maatalouskoulujen sijaintikysymys.389 Ylempien ja alempien maanviljelys-
koulujen sekä maamiestalvikoulujen ohjesäännön senaatti hyväksyi huhtikuussa 
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1896.390 Lisäksi helmikuussa 1896 senaatti oli tehnyt päätöksen uusien karjan-
hoitajakoulujen perustamisesta miesoppilaille.391 

Vaikka lopullisen sysäyksen päätökselle antoi Woldemar von Daehnin puut-
tuminen asiaan, päätös perustaa ensimmäiset maataloustieteiden professuurit 
noudatteli osittain sekä Zittingin komitean vuonna 1891 tekemää ehdotusta, 
sillä komitea oli ehdottanut professuurien perustamista – toisin ylimääräisten 
professuurien perustamista ja pelkästään koetoimintaa varten – Aleksanterin-
Yliopistoon, että osittain Mustialan maanviljelysopiston opettajakunnan, Maan-
viljelyshallituksen ja maanviljelysvirkamiesten ehdotusta siirtää korkein maa-
talousopetus Helsinkiin – tosin ne ehdottivat itsenäisen maatalouskorkeakoulun 
perustamista. 

Aleksanterin-Yliopistolta ei ensin kysytty mielipidettä maataloustieteiden 
akatemisoimisesta eli niiden ensimmäisten oppituolien perustamisesta. Jos Yli-
opistolta olisi pyydetty lausuntoa, se olisi ehkä vastannut kieltävästi. Nimittäin 
epäluulo uusia käytännönläheisiä oppialoja kohtaan Yliopistossa näkyi selvästi 
myöhemmin maanviljelys-taloudellisen osaston alkuvaiheessa.392 Kyse ei kui-
tenkaan ollut ainoastaan teoreettisten ja käytännöllisten oppialojen erosta, sillä 
samaan aikaan Aleksanterin-Yliopiston käytännöllisen opetuksen määrä laajeni 
eli ymmärrystä käytännönläheisiä oppiaineita kohtaan oli olemassa. Kyse oli 
Yliopiston ulkopuolelta tulevasta oppialasta sekä Yliopiston rajallisista määrä-
rahoista ja muista resursseista, kuten myöhemmin kävi ilmi. Tämän vuoksi vasta 
maaliskuun 1896 julistuksessa määrättiin senaatti pyytämään lausunto Yliopis-
ton konsistorilta uusista opetusviroista. 

Huhtikuussa 1896 Aleksanterin-Yliopiston konsistori asetti fyysis-matemaat-
tisen osaston professoreiden toimikunnan pohtimaan vastaperustettujen maa-
taloustieteiden professuurien asemaa Yliopistossa. Toimikunta teki merkittä-
vää työtä, sillä se hahmotti korkeimman maatalousopetuksen suuntaviivoja ja 
tulevaisuutta eli tiedekuntaosastoa ja jopa itsenäistä tiedekunnan perustamista, 
professuurien oppialoja ja uusia tutkintoja.

Toimikunta painotti, ettei yliopistollinen maatalousopetus saisi muodostua 
ammattikoulumaiseksi, vaan Yliopistossa käytännöllinen maatalous piti yhdistyä 
tieteisiin, mistä talouselämä voisi hyötyä. Toimikunta halusi toivottaa maatalous-
tieteet tervetulleiksi eikä nähnyt niiden tuloa Yliopistoon ongelmallisena, sillä 
sen mielestä maataloustieteet laajensivat Aleksanterin-Yliopiston vuosisataista 
toimintakenttää. Toimikunta huomautti myös, että muulla Euroopassa ja Yh-
dysvalloissa maatalouden korkein opetus ja tutkimuslaitokset olivat jo siirtyneet 
yliopistoihin tai niiden yhteyteen, mistä maataloustieteet olivat hyötyneet.393 

Toimikunnan mielestä oli vaikea antaa lausuntoa maataloustieteiden tulevasta 
asemasta Yliopistossa, sillä tilanne oli uusi: aikaisemmin uusia oppialoja oli usein 
akatemisoitunut ensin jakamalla jo olevia oppiaineita tai perustamalla dosentuu-
reja, joista on myöhemmin tullut ylimääräisiä professuureja. Näin professoreiksi 
oli voitu nimittää kokeneita opettajia, eikä syntynyt epäluuloja uusia oppialoja 
kohtaan eivätkä uudet oppialat uhanneet muiden oppiaineiden asemaa. Maa-
taloustieteet sitä vastoin tulivat Yliopiston ulkopuolelta, eikä Yliopistossa ollut 
näiden alojen asiantuntijoita, joita olisi voitu nimittää virkoihin. Toisaalta toimi-
kunnan mielestä maataloustieteille olisi pitänyt perustaa useampia virkoja kuin 
oli perustettu.394
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Maataloustieteiden akatemisoitumista pohtinut toimikunta ei mielestään 
voinut suoraan siirtää ulkomaiden – etenkään Saksan – yliopistojen maatalous-
opetuksen malleja Aleksanterin-Yliopistoon, sillä yliopistojen olosuhteet poikke-
sivat toisistaan. Lisäksi uusien oppialojen rajat suhteessa muihin tieteisiin eivät 
vielä olleet selkiytyneet. Toimikunnan mielestä perustetun maatalouskemian ja 
-fysiikan oppituolin ala oli liian laaja, mutta sen mielestä valtioneuvos J. J. Pip-
pingskiöldin lahjoituksen turvin perustettu sovelletun fysiikan oppituoli395 tuli 
myöhemmin olemaan hyödyksi myös maatalousfysiikan tutkimukselle. Näin 
maanviljelyskemiasta voisi tulla viranhaltijan pääasiallinen oppiala. Maanvil-
jelystalouden ja maanviljelysopin oppituolin alan rajaaminen oli toimikunnalle 
vaikeaa, sillä sen oppiaineet olivat laaja-alaisia. Tämän vuoksi toimikunta eh-
dotti, että lähitieteiden kuten kasvitieteen asemesta maanviljelysopin professori 
keskittyisi pelkästään maanviljelykseen ja että oppituolin rinnalle perustettaisiin 
Saksassa kiinnostuksen kohteeksi nousseen maatalouden kansantaloustieteen 
opettajan virka. Toimikunnan mielestä toinen vaihtoehto olisi ollut perustaa 
kokonaan oma kansantaloustieteen oppituoli tai paremminkin erottaa maan-
viljelystalous omaksi oppituolikseen.396 

Kotieläinoppi täydensi maanviljelysoppia toimikunnan mielestä, joten myös 
sille piti saada oma oppituolinsa. Kotieläinopin professori tuli suuntautua eri 
alalle kuin eläinlääketieteen tutkijan eli esimerkiksi ruokintaan ja jalostukseen. 
Tätä varten professorilla tuli olla käytettävissään ”elävää materiaalia”. Myös mei-
jerioppi oli tärkeä oppiaine, jolla oli merkittävä asema Mustialan opistossa, ja 
meijeritoiminnalla oli tärkeä asema maan taloudessa.397 

Maataloustieteiden asemaa Yliopistossa pohtinut toimikunta ehdotti, että 
myös metsätiede tulisi Yliopistoon maataloustieteiden rinnalle. Metsätalouden 
merkitys oli suuri maan taloudelle, joten oli jo kauan puhuttu metsäntutkimuk-
sen akatemisoimisesta eli metsätieteen oman professuurin perustamisesta. Toi-
mikunta ei vielä pohtinut korkeimman metsäopetuksen siirtoa Yliopistoon mutta 
ehdotti metsätiedettä osaksi korkeinta maatalousopetusta.398 

Toimikunta piti perustetun kasvifysiologian, bakteriologian ja entomologian 
apulaisen virkaa laaja-alaisena, sillä kaikki sen kolme oppialaa vaativat omat pe-
rusopintonsa, laboratorionsa ja kokoelmansa. Toimikunta ehdottikin, että apulai-
sen viran alaksi tulisi kasvifysiologia ja bakteriologia. Entomologialla oli jo oma 
ylimääräinen professuurinsa (viranhaltijana John Salhlberg vuosina 1883–1918) 
ja dosentuurinsa Yliopistossa, ja lisäksi oli perusteilla valtionentomologin virka, 
joten toimikunnan mielestä korkein maatalousopetus saattoi hyödyntää näiden 
virkojen opetus- ja tutkimustoimintaa.399

Korkeimman maatalousopetuksen pääaineiksi toimikunta esitti maanviljelys-
kemiaa, maanviljelysfysiikkaa, maanviljelysoppia, metsätiedettä, kotieläinoppi, 
meijerioppi, kansantaloustiedettä ja maataloustilastotiedettä sekä kasvifysiolo-
giaa ja bakteriologiaa (vaihtoehtoisesti entomologiaa). Sivuaineiksi ehdotettiin 
talous- ja kunnallistalouslainsäädäntöä, vesi- ja talonrakennusoppia, maan-
mittausta ja kirjanpitoa, sekä luonnontieteen perusaineiksi kemiaa, fysiikkaa, 
kasvitiedettä, eläintiedettä sekä mineralogiaa ja geologiaa. Lisäksi toimikunta 
huomautti, että pääaineille perustettavat professuurit tarvitsivat laboratorioita ja 
koekentän, oppiaineiden laitokset tarvitsivat omat rakennuksensa ja määrära-
hansa, ja lisäksi kotieläinoppi tarvitsi myös museon ja tallin. Koska koekentän oli 
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tarkoitus palvella muutakin kuin vain korkeinta maatalousopetusta, toimikunta 
ehdotti, että koekenttä olisi Maanviljelyshallituksen alainen.400  

Toimikunta otti tehtävänantoaan laajemmin kantaa uusien oppiaineiden 
järjestelyihin. Sen mielestä ehdotetuille maataloustieteiden viidelle varsinaiselle 
professuurille (maanviljelyskemia, maanviljelysfysiikka, maanviljelysoppi, metsä-
tiede ja kotieläinoppi) tuli taata sama asema Yliopistossa kuin muillakin varsinai-
silla professuureilla, ja viranhakijoiden tuli jättää erityisen näytteen (tarkoittaa 
pro munere -väitöstä) viranhakuprosessia varten.401

Toimikunta ehdotti, että perustettaisiin joko fyysis-matemaattisen osastoon 
agronomikollegio tai maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto, jotta maata-
loustieteet turvaisivat kehityksensä eivätkä olisi alisteisessa asemassa suhteessa 
vakiinnuttaneisiin oppialoihin. Agronomikollegio olisi suoraan konsistorin alai-
nen, jolloin sillä olisi mahdollisuus antaa lausuntoja maataloustieteistä ja -ope-
tuksesta. Näin ei syntyisi kilpailua uusien ja vanhojen oppialojen kesken. Parhai-
ten uudet oppialat takaisivat asemansa toimikunnan mielestä, jos perustettaisiin 
itsenäinen maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto. Mutta maataloustieteet 
eivät kuitenkaan sellaisenaan sopineet filosofisen tiedekunnan tutkintovaati-
muksiin, vaan piti perustaa erityinen tutkinto esimerkiksi maatalousvirkoihin 
suuntautuville. Toimikunta myös uskoi, että tulevaisuudessa tehtäisiin oma 
tieteellinen tutkintonsa maataloustieteistä valmistuville, jolloin myös perustet-
taisiin itsenäinen maanviljelys-taloudellinen tiedekunta. Maataloustieteet olivat 
kuitenkin vasta akatemisoitumassa ja etsimässä asemaansa Yliopistossa, joten oli 
liian varhaista perustaa itsenäistä tiedekuntaa. Toimikunnan enemmistö kan-
natti, että ensin perustettaisiin agronomikollegio, kun taas vähemmistö kannatti 
maanviljelys-taloudellisen osaston perustamista. 

Maataloustieteiden järjestämistä Yliopistossa pohtinut komitea otti kantaa 
myös maatalousopetuksen opetuskieleen. Sen mielestä maatalousopetuksella tuli 
olla sekä teoreettisia että käytännöllisiä tavoitteita, eli sen tarkoitus oli edistää 
Suomen maataloutta. Koska toimikunnan mielestä Yliopistosta valmistuvat agro-
nomit kouluttaisivat ja johtaisivat maanseutuväestöä, joka on ainoastaan suomen-
kielistä, toimikunnan fennomaanisen enemmistön – Edvard Hjeltin, J. N. Langin 
ja J. A. Palménin – mielestä maataloustieteiden opetuskielen tuli olla suomi. Mut-
ta koska Aleksanterin-Yliopistossa ei ollut sellaisia säännöksiä, että opetuskielenä 
olisi voinut olla pelkästään suomi, toimikunnan enemmistön mielestä opetuksen 
tuli olla yksinomaan tai pääasiassa ruotsiksi. Tämän vuoksi toimikunnan mieles-
tä korkein maatalousopetus ei voinut kuitenkaan saavuttaa sitä etua, jota uusien 
maataloustieteiden oppituolien alun perin ajateltiin tuovan maataloudelle, eli että 
yliopistollinen agronomikoulutus olisi ollut suomenkielistä.402

Opetuskieli nousi keskeiseksi kysymykseksi konsistorissa, kun se käsitteli 
komitean ehdotusta useaan otteeseen vuonna 1897. Toisaalta professorit kan-
nattivat suomenkielistä koulutusta, mutta ruotsin kieli oli tärkeä tiedeyhteisön 
kieli 1800-luvun lopussa. Tämän vuoksi kielikysymys oli myös osa uusien op-
piaineiden tarvetta tieteellistyä eli sitä, että korkeimman maatalousopetuksen 
ei pitänyt olla vain ammattikoulutusta vaan siihen tuli liittyä myös tieteellistä 
tutkimustyötä. Tämän vuoksi konsistori päätti, ettei maanviljelys-taloudellisen 
tiedekuntaosaston opetuskieli ollut pelkästään suomi vaan sekä suomi että ruotsi, 
kuten Yliopistossa oli tapana muuallakin. Lisäksi suomen kielen ja kirjallisuuden 
professori E. N. Setälä puolusti itsenäisen maanviljelys-tieteellisen tiedekunnan 
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perustamista, sillä hänen mielestään ammattikoulutukseen keskittynyt maan-
viljelys-taloudellinen osasto ei sopinut filosofiseen tiedekuntaan. Tämän vuoksi 
professori Setälän mielestä piti perustaa oma tiedekunta, jossa ei suoritettaisi filo-
sofian kandidaatin tutkintoja vaan agronomiatutkintoja, joka vastaisi teologisen 
ja juridisen tiedekunnan virkatutkintoja.403

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan edeltäjän eli filosofisen tiedekunnan 
maanviljelys-taloudellisen osaston perustamisesta tehtiin päätös 11. elokuuta 
1898, josta annettiin ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus maanvilje-
lys-taloudellisen osaston perustamisesta Aleksanderin Yliopiston filosofilliseen 
tiedekuntaan”. Siinä jaettiin kahtia aiemmin vuonna 1896 perustettu apulaisen 
virka kasvifysiologian ja bakteriologian sekä entomologian apulaisen viroiksi. Sa-
malla määrättiin, että perustettujen professuurien ja apulaisten virkojen haltijat 
kuuluvat filosofisen tiedekunnan fyysis-matemaattiseen osastoon, kunnes kaikki 
virat on täytetty. Tämän jälkeen tuli perustaa maanviljelys-taloudellinen osasto, 
jolla oli samat oikeudet kuin muillakin filosofisen tiedekunnan osastoilla. Uudet 
opetusvirat tuli täyttää noudattamalla fyysis-matemaattisen osaston virantäyttö-
ohjeita. Tiedekuntaosaston jäseniksi määrättiin professorien lisäksi toistaiseksi 
myös apulaiset, sillä muuten osaston kokouksissa olisi ollut liian vähän jäseniä. 
Kun käsiteltiin sellaisissa asioita, jotka eivät olleet ainoastaan osaston päätettävis-
sä tai jotka koskivat väitöskirjojen arvostelua, osaston kokouksissa oli läsnäolo- ja 
puheoikeus myös konsistorin määräämillä ulkopuolisilla opettajilla. Maanvilje-
lys-taloudellisten osaston professorien ja apulaisten velvollisuuksiin tuli muiden 
opetusvelvollisuuksien lisäksi maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen osaston 
johtajien velvollisuudet sekä entomologian apulaiselle lisäksi valtionentomologin 
velvollisuudet. Maanviljelysprofessorit saivat samat palkkaedut kuin muutkin 
Yliopiston vakinaiset professorit, ja apulaiset saivat puolestaan samat palkkaedut 
kuin lainopillisen ja lääketieteellisen tiedekunnan apulaiset.404 

Maataloustieteellinen koetoiminta päätettiin akatemisoida yliopistollisen maa-
talousopetuksen yhteyteen. Maanviljelyshallitus antoi vuoden 1897 lopulla lau-
sunnon koekentästä ja yliopisto-opettajien velvollisuuksista koekenttään nähden. 
Se ehdotti koekentän perustamista Pikku-Huopalahteen Fredriksbergin tilalle lä-
helle Helsinkiä ja antoi koelaitoksen ohjesääntöehdotuksen. Myöhemmin vuonna 
1898 Maanviljelyshallitus kuitenkin ilmoitti, ettei Fredriksbergin tila ollutkaan 
sopiva koetoimintaa varten, sillä sen läpi suunniteltiin Helsinki–Karjaa-rauta-
tietä.405 

Yliopistollinen maataloustieteellinen koetoiminta järjestettiin 11. elokuuta 1898 
annetulla toisella julistuksella, jolla määrättiin perustettavaksi maanviljelys-ta-
loudellinen koelaitos lähelle Yliopistoa ”kotimaisen maanviljelyksen edistämi-
seksi ja kehittämiseksi tieteellisillä tutkimuksilla ja käytännöllisillä kokeilla”. 
Käytännöllisten kokeiden tuli ulottua ympäri maata, jotta huomkioitaisiin eri 
alueiden ilmastolliset ja muut olosuhteet. Koelaitokseen tuli perustaa viisi osas-
toa, joista yksi kasvinviljelyn ja työvälineiden kokeilua varten, yksi maanvilje-
lyskemiaa ja suoviljelystä varten, yksi maanviljelysfysiikkaa ja hallantutkimusta 
varten, yksi bakteriologiaa, kasvifysiologiaa ja kasvitauteja varten sekä yksi osasto 
entomologiaa varten. Näin koelaitoksen ulkopuolelle jäi metsäntutkimusosasto, 
jollainen oli ollut Mustialassa. Osastot tulivat kukin oman opettajaviran alaisuu-
teen, eli ne päätettiin aluksi avata sitä mukaan kun opettajanvirat täytettiin. Koe-
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laitoksen perustaminen kesti kuitenkin vielä useita vuosia, sillä sopivaa koetilaa 
oli vaikea löytää yliopiston läheisyydestä.406
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IV 
Maanviljelys-taloudellisen 
osaston kausi 

1. Ensimmäiset vuodet 

Maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto muodostui eri päätösten 
ja vaiheiden jälkeen vuosina 1896–1909. Tiedekuntaosaston perus-
tamisvaihe ajoittui aikaan, jolloin Suomen maataloudessa tapahtui 

muutakin huomattavaa kehitystä: tuolloin perustettiin Martta-Yhdistys ja Pel-
lervo-seura vuonna 1899, ja vuonna 1901 säädettiin osuustoimintalaki, joka mah-
dollisti muun muassa ensimmäisten osuuskassojen perustamisen vuonna 1902, 
Voinvienti-Osuusliike Valion toiminnan aloittamisen sekä Keskusosuusliike 
Hankkijan perustamisen vuonna 1905.407 Myös metsänomistajat järjestyivät sa-
moihin aikoihin: vuonna 1907 perustettiin Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio408 
ja vuonna 1908 Suomen ensimmäiset metsätalous- tai metsänhoitoyhdistykset.409

Keskeisiä 1900-luvun alun yhteiskunnallisia kysymyksiä Suomen suuriruhti-
naskunnassa oli agraarikysymys eli maaseudun olojen parantaminen, erityisesti 
torpparikysymys. Torpparit olivat suuri sosiaalinen ryhmä: noin 60 prosenttia 
viljelmistä oli torpparien eli vuokraviljelijöiden viljelmiä, jotka kuitenkin käsit-
tivät vain alle neljänneksen yhteenlasketusta pelto- ja niittyalasta. Torpparien 
asema oli turvaton etenkin maanvuokralain epäselvyyksien vuoksi. Maanvuok-
ralain uudistamisesta keskusteltiin valtiopäivillä 1880-luvulta alkaen. Tilanne 
kärjistyi 1900-luvun alussa torpparilakkoihin ja -kokouksiin. Maanvuokralakia 
uudistettiin vuonna 1907, mutta uusi laki oli kuitenkin epäonnistunut ja myö-
hemmin vain huononsi torpparien tilannetta.410 

Vuodet 1905–1907 olivat merkittävän yhteiskunnallisen murroksen ja moder-
nin kansalaisyhteiskunnan kehityksen aikaa Suomen suuriruhtinaskunnassa. 
Sen jälkeen kun Venäjän keisarikunta oli hävinnyt Japanin-sodan, eri ryhmät 
alkoivat vaatia uudistuksia Venäjällä. Mielenosoitukset levisivät tammikuussa 
1905 myös Suomeen. Elokuussa 1905 keisari päätti perustaa Venäjän parlamen-
tin eli duuman. Tämä ei kuitenkaan riittänyt rauhoittamaan tilannetta, vaan 
lokakuussa 1905 alkoi yleisvenäläinen suurlakko. Lakko päättyi, kun lokakuussa 
keisari Nikolai II antoi manifestin, jossa laajennettiin duuman valtaoikeuksia. 
Myös Suomessa oli loka–marraskuussa 1905 suurlakko. Sen aikana – ja aikaisem-
minkin – oli nostettu esiin vaatimus yleisestä äänioikeudesta ja yksikamarisesta 
eduskunnasta, jotka toteutuivat suuriruhtinaskunnassa vuonna 1906. Seuraavana 
vuonna olivat uuden vaalilain mukaiset eduskuntavaalit, joissa oli myös mukana 
vuonna 1906 perustettu Suomen Maalaisväestön Liitto (myöhemmin nimeltään 
Maalaisliitto), joka alusta alkaen pyrki parantamaan maaseudun epäkohtia ja aja-
maan etenkin itsenäisen talonpoikaisväestön etuja. Vuosien 1905–1907 reformit 
olivat voitto etenkin kasvavalle työväenluokalle sekä naisille, sillä ensimmäisen 
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kerran myös he saivat muiden täysi-ikäisten kansalaisten tavoin äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden eduskuntavaaleissa.411

Tässä yhteiskunnallisessa murroksessa uudet ammattikunnat pyrkivät saa-
maan professionaalisen aseman ja tulla perinteisten professioiden rinnalle. Myös 
agronomi- ja metsänhoitajien koulutusreformi eli heidän koulutuksensa akate-
misoituminen Helsinkiin Yliopiston yhteyteen oli osa tätä murroskautta, jossa 
uudet yhteiskuntaryhmät nousivat ja hakivat paikkaansa. 

Tiedekuntaosaston kehitys sekä agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen siir-
to Helsinkiin oli myös osa Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston uudistumista. 
Vuosisadan ensimmäisenä vuosikymmenenä poliittisesti vaikeat olosuhteet eivät 
pysäyttäneet Yliopiston kehitystä, joka oli aikaisempaa nopeampaa vuosikym-
menen loppupuolella. Vuoden 1905 kuohunnan jälkeen vuoteen 1909 asti Leo 
Mechelinin johtaman senaatin jäseninä oli useita yliopistomiehiä, mikä edisti 
myös agronomi- ja metsänhoitajakoulutusasian etenemistä sekä maanviljelys-ta-
loudellisen tiedekuntaosaston toiminnan kehittämistä ja vakinaistamista. Myös 
Yliopiston muut tiedekunnan saivat uusia virkoja ja laitosrakennuksia, ja tutkin-
toja, opetusta ja yliopistohallintoa uudistettiin erityisesti vuosina 1905–1909.412 

Kun poliittinen ilmasto muuttui vuoden 1909 jälkeen, monet uudistukset eivät 
enää edenneet. Tuolloin oli myös käynnissä yliopistostatuuttien uudistaminen, ja 
vuonna 1909 ehdotettiin itsenäisen maanviljelystieteellisen tiedekunnan perus-
tamista. Statuuttiuudistus ei kuitenkaan toteutunut.413 

Sen jälkeen kun maanviljelys-taloudellinen osasto oli virallisesti perustettu 
vuoden 1898 asetuksella, tuli ensin täyttää uudet opetusvirat, jotta itsenäinen 
tiedekuntaosasto saattoi aloittaa toimintansa. Maataloustieteen varsinaisten 
professuurien täyttäminen entisillä Mustialan maanviljelysopiston opettajilla 
takasi Mustialan koulutus- ja koetoimintaperinteiden siirtymisen Yliopistoon. 
Tämä jatkumo loi myös luottamusta maanviljelijöiden keskuudessa agronomi-
koulutusta kohtaan. 

1800-luvun lopussa Aleksanterin-Yliopistossa oli 39 varsinaista professuuria, 
19 ylimääräistä professuuria ja yhdeksän apulaisen virkaa mukaan lukien uudet 
maataloustieteen oppituolit.414 Professorin virkaan hakijan oli velvollisuus puo-
lustaa virkaväitöskirjaa aina maaliskuuhun 1899 asti. Vielä tämän jälkeen Rindell 
ja Grotenfelt joutuivat kuitenkin vanhaan tapaan tekemään pätevyysnäytteenä 
pro munere -väitöksen professorinvirkaa varten ensinnäkin sen vuoksi, että näin 
haluttiin korostaa uuden tiedekuntaosaston tieteellisyyttä, sillä monet epäilivät 
aikaisemmin maanviljelysopistossa opetettujen oppiaineiden sopivuutta Yli-
opistoon – uusien oppiaineiden piti osoittaa olevansa tiedettä ja sopivan Yliopis-
toon.415 Rindell ja Grotenfelt olivat julkaisseet vain vähän tieteellisiä tutkimuksia 
– Grotenfelt tuskin lainkaan –, joten heidän piti virkaväitöksen avulla osoittaa 
tieteellinen pätevyytensä. Tohtori Rindell oli tosin saanut 1893 professorin ar-
von.416 Toisaalta pro munere -väitökset saatettiin katsoa vielä kuuluvan uusien, 
maataloustieteiden professuurien viranhakuprosessiin, sillä virat oli perustettu jo 
vuonna 1896 ja edelleen tarkennettu vuonna 1898 eli ennen pro munere -väitösten 
lakkauttamista. Lisäksi maataloustieteiden järjestämistä Yliopistoon pohtinut 
toimikunta ehdotti vuonna 1897, että maataloustieteiden professuurien viran-
hakijat tekisivät opinnäytteen hakuprosessia varten.417 
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Maanviljelys-taloudellisen osaston ensimmäinen professorinimitys oli 
Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston lehtorin, filosofian tohtori Arthur 
Rindellin (1852–1936, virassa 1900–1919, tiedekuntaosaston puheenjohtaja 1902–
1906, dekaani 1906–1919) nimittäminen – tuolloin vielä fyysis-matemaattisen 
osaston – maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan professoriksi 28. maalis-
kuuta 1900.418 Rindellin professorinväitös oli Untersuchungen über die Löslichkeit 
einiger Kalkphosphate (1899). Rindell oli keskeisiä Suomen maanviljelyskemian 
tutkimuksen uranuurtajia sekä Yliopiston maatalousopetuksen ja -tutkimuksen 
alullepanijoita. Rindell oli työskennellyt Yliopiston kemian laitoksella ja siirtynyt 
sitten Mustialan maanviljelysopiston kemian lehtoriksi vuonna 1878. Koska Rin-
dell saattoi harjoittaa kasvinviljelykoetoimintaa Mustialassa, opiston lehtoraatti 
ratkaisi hänen suuntautumisensa maanviljelyskemiaan ja -fysiikkaan. Näistä 
oppiaineista Rindell teki itsenäisiä oppiaineita ensimmäisen kerran opiston his-
toriassa. Vuonna 1881 hän oli väitellyt tohtoriksi, ja 1880-luvulta alkaen hän oli 
julkaissut Mustialan lannoitus- ja kasvinviljelyskoetoiminnan tuloksia. Vuonna 
1893 hän sai professorin arvonimen.419

Rindell astui virkaansa 3. lokakuuta 1900. Virkaanastumistilaisuuden kutsu-
kirjeen oli laatinut fyysis-matemaattisen osaston dekaani, fysiikan professori 
Selim Lemström, joka toiveikkaana tervehti uuden opetusaineen tuloa Yliopis-
toon. Hän painotti uuden professuurin ja korkeimman maatalousopetuksen 
akatemisoitumisen merkitystä Suomen pääelinkeinon kehitykselle ja sitä, että 
maataloustieteiden opiskelu kotimaassa tuli halvemmaksi kuin ulkomailla ja 
että kotimainen maatalousopetus ja -tutkimus hyödynsivät parhaiten Suomea.420 

Seuraavaksi täytettiin entomologian apulaisen virka, johon 31.1.1901 nimitet-
tiin filosofian tohtori Enzio Reuter (1867–1951, virassa 1901–1913).421 Enzio Reuter 
oli ollut jo vuodesta 1898 maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen entomologian 
osaston johtaja. Entomologian apulaisen virkaan kuului hoitaa myös valtionen-
tomologin tehtäviä. Korkeatasoisen entomologisen tutkimustoimintansa ansiosta 
Enzio Reuter nimitettiin myöhemmin vuonna 1910 fyysis-matemaattisen osaston 
eläintieteen professoriksi (virassa 1910–1934) J. A. Palménin seuraajaksi. Uudessa 
virassaan Enzio Reuter keskittyi suomalaisessa tiede-elämässä uuteen alueeseen 
eli perinnöllisyystieteeseen ja tutki kromosomien yleisbiologista merkitystä.422

Kolmannen professuurin eli maanviljelysopin ja maanviljelystalouden pro-
fessuurin täyttäminen ei sujunut mutkattomasti. Tohtori Gösta Grotenfeltin 
nimitysprosessi mutkistui ja näin antoi samalla huonoa julkista kuvaa uusista 
yliopistollisista oppiaineista. Vaikka Gösta Grotenfelt oli meritoitunut Mustialan 
opiston opettajana ja johtajana sekä suurtilan johtajana, hänellä ei ollut juurikaan 
tieteellistä näyttöä. Tämä lisäsi epäluuloa häntä kohtaan erityisesti vanhasuoma-
laisten piirissä, joka myös kielipoliittisista syistä vastusti svekomaanina tunnetun 
Grotenfeltin valintaa virkaan – virkanimityksestä johtunut polemiikki olikin 
osittain luonteeltaan poliittinen.423 

Tohtori Grotenfeltin professorinväitöskirja (Det primitiva jordbrukets metoder 
i Finland under den historiska tiden; 1900) käsitteli maataloutta kansatieteellises-
ti ja museaalisesti, mikä oli osoitus siitä, että maanviljelysoppi ja maanviljelys-
talous olivat vasta eriytymässä omiksi oppialoikseen Suomessa eikä ollut vielä 
selkeää kuvaa, mitä kuului sen alaan. Professorinväitöstilaisuudessa helmikuussa 
1899 Gösta Grotenfelt tyrmistyi negatiivisesta palautteesta niin, ettei juurikaan 
pystynyt puolustamaan tutkimustaan. Tilaisuutta oli seuraamassa myös maan-
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viljelyksen kansantalous- ja tilastotieteen dosentti Hannes Gebhard, joka epäili 
etukäteen Grotenfeltin kykyjä etenkin sen vuoksi, ettei Grotenfelt ollut lainkaan 
julkaissut tutkimuksia maanviljelyskokeista. Dosentti Gebhardin mielestä Gro-
tenfelt oli tehnyt väitöskirjansa kiireessä eikä ollut käynyt riittävästi ja kriittisesti 
läpi tutkimuksensa lähdemateriaalia. Vaikka tohtori Grotenfeltin väitöskirjassa 
tuli esiin paljon uutta, se ei Gebhardin mielestä sopinut professorinväitökseksi 
maanviljelysopin ja maanviljelystalouden professuuria varten. Hannes Gebhard 
suhtautui penseästi Grotenfeltin väitökseen erityisesti sen vuoksi, että hän oli itse 
kerännyt samanlaista aineistoa Suomen maatalouden historiaan kansantaloudel-
lisesta näkökulmasta käsittelevää tutkimusta varten, mistä Grotenfelt oli ollut 
tietoinen. Huhuttiin jopa fennomaanien kritiikin Grotenfeltiä kohtaan johtuvan 
siitä, että he halusivat virkaan Gebhardin, jolla ei kuitenkaan ollut lainkaan näyt-
töä viran alaan kuuluvasta maataloustieteellisestä koetoiminnasta.424 

Grotenfeltin professorinväitös johti lausuntotaisteluun. Vastaväittäjänä ollut 
vanhasuomalainen kasvitieteen ylimääräinen professori A. Osw. Kihlman (myö-
hemmin Kairamo) antoi fyysis-matemaattiselle tiedekuntaosastolle 41 painosivua 
pitkän kritisoivan lausunnon Grotenfeltin väitöskirjasta maaliskuussa 1899.425 
Kihlmanin mukaan väitöskirjassa oli paljon puutteita ja virheellisyyksiä, ja se 
oli lähinnä deskriptiivinen ja referoiva. Lisäksi hänen mielestään Grotenfeltin 
tutkimus ei ollut luonnonhistoriallinen, minkä vuoksi se ei osoittanut virassa 
vaadittavien eksaktien tutkimusmetodien hallintaa eikä siten sopinut tämän 
viran hakuun. Kihlman piti väitöskirjaa eräänlaisena materiaalikokoelmana, 
josta puuttui tieteellisyys, eikä suinkaan tieteellisenä itsenäisenä tutkimuksena. 
Väitöskirjan ansiona Kihlman piti runsasta kuvitusta.426 

Tohtori Grotenfelt kuitenkin puolusti väitöstään jättämällä toukokuussa 1899 
tiedekuntaan Kihlmanin lausunnosta 69-sivuisen vastineen, jossa hän muun 
muassa väitti, ettei kasvitieteen professori Kihlmanilla ollut pätevyyttä oppo-
noida hänen tutkimustaan, sillä Grotenfeltin mielestä väitöstilaisuudessa ei 
käsitelty lainkaan maatalouteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi Grotenfelt puolusti 
tutkimustaan sillä, että jokaisen tieteenalan alkuvaiheessa tehdään deskriptiivis-
tä tutkimusta, johon perustuen myöhemmin tehdään kokeellista tutkimusta.427 
Kihlman vastasi vastineeseen edelleen marraskuussa uudella laajalla lausunnolla, 
jossa hän toisti mielipiteensä.428 

Koska professori Kihlman oli antanut hyvin kriittisen lausunnon Grotenfeltin 
väitöskirjasta, fyysis-matemaattisen osaston dekaani Selim Lemström oli pyytä-
nyt Kööpenhaminan eläinlääketieteellisen ja maataloustieteellisen korkeakoulun 
professori A. Oppermannilta ja professori T. Westermannilta lausuntoa professo-
rinväitöskirjasta. Lokakuussa 1899 he antoivat pääasiassa myönteiset lausunnot 
Grotenfeltin väitöskirjasta, jota he pitivät kattavana ja mielenkiintoisena sekä 
maataloushistorian että kulttuurihistorian, luonnontieteiden ja kansantalous-
tieteen kannalta ja sen vuoksi Grotenfeltiä sopivana virkaan.429 

Fyysis-matemaattisen tiedekuntaosaston professoreilla ei ollut kompetenssia 
arvostella Gösta Grotenfeltin historiallis-kansatieteellistä väitöstä. Kokoukses-
saan 30. marraskuuta 1899 fyysis-matemaattinen tiedekuntaosasto hylkäsikin 
äänin 6–3 tohtori Gösta Grotenfeltin professorinväitöksen ja totesi Grotenfeltin 
epäpäteväksi virkaan, sillä Grotenfeltin tutkimus ei täyttänyt modernin eksaktin 
luonnontieteellisen tutkimuksen kriteerejä.430 Asian jatkokäsittelyssä fyysis-ma-
temaattisessa osastossa esitti mielipiteensä Grotenfeltin väitöskirjasta sovelletun 



121

fysiikan professori Th. Homén, jonka mielestä opponenttina ollut Kihlman ei 
tuntenut maataloutta. Kasvitieteen professori Fredrik Elfving puolestaan huo-
mautti, että maataloudentutkimus oli vasta uutta, eikä fyysis-matemaattisessa 
osastossa ollut kompetenssia arvioida maataloustieteellistä tutkimusta. Lisäksi 
hän muistutti, että myös kasvitieteen professuurin väitöskirjat 1850–1860-luvuilla 
olivat olleet kuvailevia, sillä kasvitiede oli tuolloin vasta modernisoitumassa.431 

Dekaani, fysiikan professori Selim Lemström kuitenkin ehdotti Grotenfeltin 
pätevyyden arvioimista Yliopiston uusien säännösten avulla eli siten, että asian-
tuntijat arvioisivat hakijan koko kirjallista tuotantoa eikä vain professorinväitös-
tä. Tähän ehdotukseen päädyttiin ilmeisesti sen vuoksi, että haluttiin kiirehtiä 
professoriviran täyttämistä, joka oli samalla myös maanviljelys-taloudellisen 
tiedekuntaosaston toiminnan aloittamisen ehto. Konsistori hyväksyi dekaani 
Lemströmin ehdotuksen.432 

Fyysis-matemaattinen osasto päätti pyytää Grotenfeltin kirjallisesta tuotan-
nosta lausunnon professorinväitöksessä vastaväittäjä olleelta professori Kihl-
manilta, kustoksena olleelta kasvitieteen professori Fredrik Elfvingiltä, joka oli 
äänestänyt Grotenfeltin väitöskirjan hyväksymisen puolesta, sekä professori 
Arthur Rindelliltä, joka edusti maataloustieteitä.433 Kihlman piti jälleen hakijaa 
epäpätevänä, mutta Eflving ja Rindell pitivät häntä pätevänä. Professori Elfving 
kuitenkin oli sitä mieltä, että Grotenfelt oli enemmän tieteellisesti sivistynyt 
käytännön maanviljelijä kuin teoreettinen tutkija.434 Dekaani Lemström oli 
pyytänyt lausunnon lisäksi ruotsalaisilta maatalouden asiantuntijoilta Lovénilta 
ja Juhlin-Dannfeltilta, jotka puolsivat Grotenfeltin nimittämistä.435 Uusien 
lausuntojen pohjalta fyysis-matemaattinen osasto katsoi Grotenfeltin päteväksi 
maanviljelysopin ja maanviljelystalouden professorin virkaan äänin 5–4.436 Tam-
mikuussa 1901 myös konsistori piti Grotenfeltia pätevänä hakemaansa virkaan.437 
Näin Grotenfelt nimitettiin maanviljelysopin ja maanviljelystalouden professo-
riksi huhtikuussa 1901.438

Tohtori Grotenfeltin professorinväitöksen hylkääminen ei ollut ainut vastaava 
tapaus Aleksanterin-Yliopistossa 1800-luvun lopussa, sillä vuotta aikaisemmin 
hylättiin J. J. Karvosen professorinväitöskirja kuppa- ja ihotautiprofessorin virkaa 
varten. Lopulta kuitenkin myös Karvonen todettiin päteväksi virkaan samalla 
tavalla kuin Grotenfelt, eli sen jälkeen kun koko hänen tieteellinen tuotantonsa 
oli arvioitu. Grotenfeltin ja Karvosen tapaukset kertovat siitä, että tutkimusyli-
opistokehityksen ja oppialojen tieteellistymisen seurauksena professuurien viran-
täyttökriteerit olivat tiukentuneet, eivätkä professorinväitökset enää olleet riittävä 
tapa arvioida hakijoiden pätevyyttä.439

Kun molemmat maataloustieteiden professuurit oli täytetty, saatettiin maan-
viljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto perustaa virallisesti kanslerin kirjelmällä 
29.1.1902.440 Osasto piti ensimmäisen kokouksensa 11. huhtikuuta 1902 ja valitsi 
ensimmäiseksi puheenjohtajakseen professori Arthur Rindellin, joka oli virkaiäl-
tään vanhin. Samassa kokouksessa todettiin, että 19.3.1902 konsistori oli asettanut 
tiedekuntaosaston kokouksien apujäseniksi kasvitieteen professori Fredrik Elf-
vingin ja sovelletun fysiikan professori Theodor Homénin sekä maanviljelyksen 
taloustieteen ja tilastotieteen dosentti Hannes Gebhardin.441 Tiedekuntaosastossa 
ei tuolloin vielä ollut monta professoria, joten osaston kokouksissa ei olisi ollut 
riittävästi asiantuntemusta ilman apujäseniä. 
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Tiedekuntaosaston laitokset sijoitettiin aluksi väliaikaisiin ja vaatimattomiin 
tiloihin: oppiaineet olivat uusia Yliopistolla eikä niiden käytännöllisiä tiloja 
varten ollut varoja. Ahtaiden ja epäkäytännöllisten tilojen lisäksi työskentelyä 
vaikeuttivat laitosten muutot. Maanviljelyskemiallisen laitos aloitti toimintansa 
lokakuussa 1900 Rauhankatu 15:n tiloissa, jossa oli aikaisemmin ollut Yliopiston 
hygienian laitos.442 Syyslukukaudella 1901 samoihin tiloihin Rauhankadulle si-
joitettiin myös agronominen laitos, joka perustettiin maanviljelysopin ja maan-
viljelystalouden opetus- ja tutkimustyötä varten. Tutkimustyö alkoi heti agrono-
misella laitoksella ja maanviljelyskemian laitoksen laboratoriossa. Jo lokakuussa 
1902 agronominen laitos siirrettiin Kirkkokatu 12:n tiloihin, jossa laitoksella oli 
käytettävissään kaksi suurehkoa huonetta. Toinen huone oli laitoksen esimiehen 
käytössä, mutta siellä pidettiin myös maanviljelysopin, maanviljelystalouden sekä 
maanviljelyskemian ja -fysiikan luennot. Toisessa huoneessa järjestettiin yliop-
pilaiden siementarkastuskursseja ja maanviljelysopin laudaturkurssin töitä.443 
Kirkkokatu 12:ssa oli myös vuodesta 1902 maanviljelysentomologinen laitos, jota 
tuolloin kutsuttiin hyönteistieteelliseksi tai maanviljelys-hyönteistieteelliseksi 
laitokseksi.444 

Tilanahtauden vuoksi agronominen laitos ja hyönteistieteellinen laitos muut-
tivat kesäkuussa 1905 Vironkatu 8:aan. Siellä oli neljä huonetta ja eteinen agrono-
misen laitoksen käytettävissä. Suuri huone oli maanviljelysopin ja maanviljelys-
talouden luentosalina, jossa pidettiin myös siementarkastuskursseja, joita varten 
oli vielä oma huoneensa. Laitoksen muissa huoneissa oli kirjasto ja esimiehen 
työhuone. Hyönteistieteellisen laitoksen käytettävissä oli kaksi huonetta. Viron-
kadulle muutti tilapäisesti myös maanviljelyskemiallinen laitos vuonna 1907, sillä 
tuolloin alkanut agronomikoulutus vaati lisää opetus- ja tutkimustilaa.445 

2. Agronomikoulutuksen siirto Helsinkiin

Sen jälkeen kun maataloustieteiden professuurit oli täytetty ja maanviljelys-ta-
loudellisen osasto aloittanut toimintansa, ryhdyttiin suunnittelemaan agronomi-
koulutuksen siirtoa Mustialasta Helsinkiin. Marraskuussa 1901 Senaatin Maan-
viljelystoimituskunta oli kehottanut Aleksanterin-Yliopiston konsistoria pohti-
maan korkeimman maatalousopetuksen siirtoa kokonaisuudessaan Yliopistoon. 
Asiaa pohdittiin maanviljelys-taloudellisen osaston kokouksissa vuoden 1902 
aikana, ja keväällä 1903 osasto teki ehdotuksen korkeimman maatalousopetuksen 
järjestämisestä.446

Keskeisimpiä syitä agronomikoulutuksen akatemisoimiseen oli kunnollisen 
propedeuttisen opetuksen järjestäminen Yliopistossa, sillä maaseutuopiston oli 
vaikea rekrytoida pätevää henkilökuntaa vastaamaan perusopetuksesta. Lausun-
nossaan tiedekuntaosasto kiinnitti huomiota siihen, että filosofisen tiedekunnan 
kahden muun osaston ylioppilaat eivät tarvinneet erityisiä perusvalmiuksia 
opintojaan varten. Sitä vastoin maanviljelys-taloudellisen osaston opiskelijat 
tarvitsivat niitä, minkä vuoksi agronomiopiskelijoille tuli järjestää ikään kuin 
sisäänpääsykokeena tuleviin opintoihin propedeuttista opetusta kasvitieteessä, 
eläintieteessä, kemiassa, mineralogiassa ja geologiassa sekä meteorologiassa. 
Yksivuotinen propedeuttisen opetuksen kurssi tulisi aluksi järjestää fyysis-ma-
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temaattisessa osastossa, jossa oli vuodesta 1889 järjestetty kaksivuotista prope-
deuttista opetusta tuleville medisiinareille.447 

Agronomikoulutuksen haluttiin tähtäävän virkatutkinnon suorittamiseen, 
jotta yliopistollinen koulutus olisi muistuttanut mahdollisimman paljon Mus-
tialan opistossa annettua agronomikoulutusta ja jotta Yliopistosta valmistuneet 
agronomit ja Mustialasta valmistuneet agronomit eivät olisi joutuneet eriar-
voiseen asemaan. Lisäksi virkatutkintoon oli mahdollista sisällyttää enemmän 
käytännöllistä opetusta kuin tieteellisiin tutkintoihin, mutta toisaalta osaston 
mielestä myös maanviljelys-taloudellisessa osastossa suoritettaviin tieteellisiin 
tutkintoihin eli filosofian kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoihin tuli sisällyttää 
käytännön harjoittelu teologisen ja lakitieteellisen tiedekunnan tutkintojen ta-
voin. Oletettavaa oli, etteivät kovin monet agronomiopiskelijat haluaisi suorittaa 
myös tieteellisiä tutkintoja; tulevat maanviljelijät tai virkamiehet eivät välttä-
mättä haluaisi käyttää niin pitkää aikaa yliopisto-opintoihinsa, eikä tieteellinen 
tutkinto olisi heille yhtä tärkeä kuin virkatutkinto. Tämän tutkinnon nimeksi 
osasto ehdotti agronomiatutkinto. Se olisi virkatutkinto karjanhoito-, jalostus- ja 
meijerikonsulenteille, agronomeille, alempien ja ylempien maanviljelyskoulujen, 
meijerikoulujen ja karjakkokoulujen opettajille sekä maanviljelysseurojen virkoi-
hin. Sitä vastoin muun muassa järvien kuivatukseen ja ojitukseen keskittyvien 
maanviljelysinsinöörien koulutus vaati enemmän teknillisten oppiaineiden kuin 
maataloustieteellisten oppiaineiden opintoja, joten maanviljelysinsinöörien vir-
katutkinto piti osaston mielestä suorittaa Polyteknillisessä opistossa.448

Vuonna 1896 perustetut kaksi professuuria ja yksi apulaisen virka eivät riit-
täneet laaja-alaiseen agronomikoulutukseen sekä maatalouden eri osa-alueiden 
tutkimustoiminnan ylläpitämiseen. Tämän vuoksi maanviljelys-taloudellinen 
osasto teki myös ehdotuksen uusien virkojen perustamisesta agronomikoulu-
tusta ja maataloustieteellistä tutkimustoimintaa varten ja samassa yhteydessä 
käsitteli yksityiskohtaisesti maataloustieteiden eriytymistä toisistaan ja eri maa-
taloustieteiden merkitystä agronomiopinnoissa. Yliopistollista maatalousope-
tusta varten osasto ehdotti neljää varsinaista professuuria (maanviljelyskemia, 
maanviljelysoppi, maanviljelystalous, kotieläinoppi), yhtä kiinteää ylimääräistä 
professuuria (kotieläinfysiologia), viittä apulaisen virkaa (maanviljelysfysiikka, 
kasvifysiologia, entomologia, meijerioppi, kotieläinanatomia), yhtä assistentuuria 
(vastaisi maanviljelysopissa työkalu- ja koneopetuksesta) sekä kolmea ylimääräi-
sen opettajan virkaa (agraaripolitiikka, rakennusoppi ja maanmittaus).449 

Tiedekuntaosaston kokous keskusteli erityisesti maanviljelysfysiikan oppi-
aineen opetusvirasta. Dosentti Hannes Gebhard vastusti maanviljelysfysiikan 
apulaisen viran perustamista eli uuden oppiaineen eriyttämistä, sillä hänen 
mielestään maanviljelysfysiikan tutkimus ei vielä ollut kehittynyt riittävästi eikä 
sellaista oppiaineitta ollut muissa Euroopan yliopistoissa. Tiedekuntaosaston 
enemmistö kuitenkin ehdotti lopulta, että vuonna 1896 perustettu maanviljelys-
talouden ja maanviljelysopin professuuri jaettaisiin kahdeksi professuuriksi, sillä 
nämä kaksi oppiainetta olivat hyvin erilaisia ja maanviljelysfysiikkaan kuuluva 
hallatutkimus oli Suomessa tärkeää. Maanviljelysopin tutkimus oli alkamassa 
Suomessa, kun taas maanviljelystaloudessa ei vielä tuolloin ollut lainkaan koti-
maista tutkimusta. Tiedekuntaosastossa käytiin lisäksi keskustelua agraaripoli-
tiikan opetuksen aloittamisesta: sitä kannatti erityisesti maanviljelyksen talous-
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tieteen ja tilastotieteen dosentti Hannes Gebhard, kun taas maatalousprofessorit 
vierastivat agraaripolitiikan ottamista oppiaineeksi.450 

Osasto ehdotti, että kotieläinopissa varsinainen professori vastaisi kotieläin-
hoidosta ja siitosopista, jossa tarvittiin lisää tutkimusta, ja ylimääräinen pro-
fessori vastaisi kotieläinfysiologiasta ja kotieläinruokintaopista sekä apulainen 
kotieläinfysiologiasta ja eläinlääketieteellisestä opetuksesta. Lisäksi maanvilje-
lys-taloudelliselle koeasemalle tuli perustaa koenavetta kotieläinoppia varten. 
Meijeriopissa ei vielä tuolloin ollut kovinkaan paljon kotimaista tutkimusta, joten 
maitotalouden suuren merkityksen vuoksi tuli aloittaa tieteellinen tutkimustoi-
minta, josta vastaisi meijeriopin apulainen.451 

Vuonna 1898 perustetun kasvifysiologian ja bakteriologian apulaisen viran 
osasto halusi muuttaa kasvifysiologian apulaisen viraksi, jonka viranhaltija vas-
taisi myös kasvipatologiasta. Tähän virkaa ei ollut aikaisemmin päteviä hakijoita 
eikä sitä voitu täyttää. Osasto halusi poistaa apulaisen viran vastuulta bakterio-
logian myös sen vuoksi, että osaston mielestä bakteriologialla oli merkitystä eri 
maataloustieteille muttei itse maataloudelle.452 

Maanviljelys-taloudellisen osaston mielestä saattaisi mennä kauankin, ennen 
kuin maatalousopetuksen virat saadaan täytettyä pätevillä hakijoilla. Sen vuoksi 
se ehdotti konsistorille, että tiedekuntaosasto voisi järjestää agronomikoulutuk-
sen täyttämällä opetusvirat väliaikaisesti kutsumalla niihin päteviä opettajia. 
Näin korkein maatalousopetus olisi saattanut alkaa Yliopistossa syksyllä 1905, 
ja propedeuttinen opetus alkaisi fyysis-matemaattisessa osastossa jo syksyllä 
1904.453

Elokuun 7. päivänä vuonna 1906 – noin kaksi viikkoa sen jälkeen kun keisa-
ri Nikolai II oli heinäkuussa hyväksynyt Suomen suuriruhtinaskunnan uuden 
valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain – annettiin sekä uusi asetus maanviljelys-ta-
loudellisesta osastosta että asetus agronomikoulutuksesta. Kyse oli laajemmasta 
maatalousreformista, sillä 7.–20. elokuuta 1906 senaatti teki muitakin maatalous-
tieteisiin ja maatalouteen liittyviä päätöksiä: se antoi asetuksen maanviljelys-
taloudellisen koelaitoksen määrärahoista,454 asetuksen Maanviljelyshallituksen 
alaisen maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratorion perustamisesta Helsin-
kiin,455 perusti valtion palveluksessa olevan maatalouskonekonsulentin viran456 
ja lakkautti yleisen kynnönneuvojan viran457.  

Uusi asetus Aleksanterin-Yliopiston maanviljelys-taloudellisesta osastosta 
(7.8.1906) täsmensi tiedekuntaosaston asemaa, ja sen nojalla perustettiin uusia 
maataloustieteellisiä virkoja, mikä pohjusti agronomikoulutuksen aloittamista 
Yliopistossa. Tiedekuntaosastoasetuksessa määrättiin, että osaston opetus-
toiminnasta huolehti neljä vakinaista professoria. Aikaisemmin osastossa oli 
jo maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan sekä maanviljelystalouden ja 
maanviljelysopin professuurit. Näistä jälkimmäinen jaettiin nyt kahdeksi oppi-
tuoliksi eli maanviljelysopin professuuriin, jonka alaksi määrättiin maanvilje-
lyn kasvituotanto, sekä maanviljelystalouden professuuriin, jonka haltijan tuli 
käsitellä maanviljelystalouden lisäksi ”maanviljelyselinkeinoon soveltuvia osia 
kansantaloustieteestä”. Neljännen professuurin oppiala oli tiedekuntaosastossa 
uusi eli kotieläinoppi. Uusia apulaisten virkoja perustettiin kolme eli meijeriopin, 
kotieläinopin ja metsätalouden apulaisen virat aikaisemmin, ja kasvipatologian 
ja bakteriologian apulaisen virka muutettiin kasvipatologian viraksi. Maan-
viljelysopin professorin avuksi perustettiin assistentin virka, jonka haltijan tuli 
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avustaa työkalu- ja koneopin opetuksessa. Ylimääräisten opettajien virkoja eli 
erityisopettajien virkoja perustettiin kolme: agraaripolitiikan opettajan, jonka 
tuli opettaa agraaripolitiikan lisäksi maanviljelyä koskevaa lainsäädäntöä, ra-
kennusopin opettajan sekä kenttämittauksen opettajan virat.458 

Elokuun 1906 tiedekuntaosastoasetuksessa korostui erityisesti maanviljelys-
taloudellisen osaston käytännönläheisyys, joka oli vielä melko uusi piirre Yli-
opistossa ja jota tällä asetuksella haluttiin erityisesti täsmentää. Asetuksessa 
määrättiin, että maanviljelysopin, maanviljelystalouden ja kotieläinopin pro-
fessorin- ja apulaisenvirkoihin ehdollepantavilla tuli olla tieteellisten ansioiden 
lisäksi myös käytännön valmiuksia omassa oppialassaan. Lisäksi asetuksessa 
säädettiin osastossa suoritettavista tieteellisistä tutkinnoista eli kandidaatin ja 
lisensiaatin tutkinnoista, joihin sisältyi agronomiatutkinnon tavoin käytännön 
harjoittelu: filosofisen tiedekunnan tutkintovaatimusten lisäksi sellaisen, joka 
suoritti kandidaatin tutkinnon maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston 
oppiaine pääaineenaan, tuli olla osallistunut vähintään vuoden käytännölliseen 
maanviljelykseen, ja lisensiaatin tutkinnon suorittajan tuli olla ainakin vuoden 
hoitanut maatilaa. Tiedekuntaosasto saattoi kuitenkin myöntää tästä vaatimuk-
sesta helpotusta tai vapautusta ”tutkintoaineiden laatuun nähden”, eli esimerkiksi 
jos suoritettavaan tutkintoaineeseen ei katsottu tarvittavan käytännön harjoitus-
ta. Asetuksessa määrättiin myös opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkoista ja 
palkkioista sekä siitä, että vakinaisten professorien ja apulaisten tuli olla ohjaajina 
maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen omissa osastoissaan. Entomologian apu-
laisen tuli lisäksi hoitaa samalla valtionentomologin tehtäviä.459 

Tiedekuntaosastosta annetun uuden asetuksen kanssa samana päivänä 7. 
elokuuta 1906 annettiin myös asetus agronomikoulutuksen aloittamisesta Alek-
santerin-Yliopistossa eli ”Armollinen Asetus tiedonnäytteistä pätevyyden osoit-
tamiseksi opettajantoimiin ja muihin valtionvirkoihin maanviljelyksen alalla”. 
Yliopistollinen agronomikoulutus siis tähtäsi ensisijaisesti maatalousopettajien 
ja muiden maatalousvirkamiesten koulutukseen. Agronomiopiskelijaksi saattoi 
päästä sellainen, jolla oli tiedekuntaosaston määräämät riittävät tiedot eli suorite-
tut propedeuttiset opinnot kasvitieteessä, eläintieteessä, kemiassa, mineralogiassa 
ja geologiassa sekä meteorologiassa. Ennen agronomiatutkinnon suorittamista 
tuli suorittaa ruotsin- tai suomenkielinen kirjoituskoe. Agronomiatutkinnon 
vaatimuksiin sisältyi myös käytännön harjoittelu: agronomikokelaan tuli olla 
suorittanut vähintään vuoden kestänyt harjoittelu maataloustöissä tai – jos halusi 
myöhemmin hakea kotieläin- ja meijerihoitoon liittyviä virkoja – karjataloudessa 
ja meijerissä. Lisäksi agronomikokelaalla tuli olla riittävät tiedot rakennusopissa, 
kenttämittauksessa ja vaaituksessa. Itse agronomiatutkinto suoritettiin kaikissa 
tiedekuntaosaston maataloustieteellisissä oppiaineissa eli maanviljelyskemiassa, 
maanviljelysopissa, kotieläinopissa, meijeriopissa, metsätaloudessa sekä kansan-
taloudessa ja maanviljelystaloudessa.460

Agronomikoulutusasetuksessa määrättiin lisäksi, että maanviljelys-taloudel-
lisessa osastossa kandidaatin tutkinnon suorittaneella oli samanlainen pätevyys 
kuin agronomiatutkinnon suorittaneella ainoastaan, jos hän oli suorittanut 
kaikki agronomiatutkintoon kuuluvat oppiaineet. Agronomiatutkinto ei antanut 
pätevyyttä maanviljelysinsinöörin virkoihin, joihin sai pätevyyden Polyteknilli-
sessä opistossa. Siellä sai opinto-oikeuden maanviljelysinsinöörin tutkinnon suo-
rittamiseen samoilla perusteilla kuin sai oikeuden suorittaa agronomiatutkinnon 
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Aleksanterin-Yliopistossa. Maatalousinsinöörin tutkintoa varten piti suorittaa 
agronomiatutkintoa vastaavat opinnäytteet maanviljelyskemiassa ja -fysiikassa, 
maanviljelysopissa sekä kansan- ja maanviljelystaloudessa Aleksanterin-Yliopis-
ton maanviljelys-taloudellisessa osastossa.461 10 päivän kuluttua 17. elokuuta 1906 
senaatti teki vielä päätöksen, että Polyteknilliseen opiston insinööriosastoon pe-
rustetaan ylimääräisen opettajan virka viljelytieteeseen. Tämän opettajan tehtävä 
oli vastata maanviljelysinsinöörien koulutuksesta.462

Jotta agronomikoulutus saatiin käynnistettyä mahdollisimman nopeasti, 
annettiin 17. elokuuta 1906 vielä määräys, jossa konsistorille annettiin oikeus 
väliaikaisesti ottaa tai kutsua opettajia antamaan opetusta niissä agronomiatut-
kintoon kuuluvissa oppiaineissa, joissa ei vielä ollut vakinaisia edustajia.463 Näin 
agronomikoulutukselle saatiin nopeasti väliaikaiset opettajat ilman pitkällisiä 
nimitysprosesseja ja professorin tehtäviä saatettiin määrätä hoitamaan myös sel-
lainen henkilö, joka ei ollut vielä väitellyt tohtoriksi. 

Agronomikoulutus käynnistettiin maanviljelys-taloudellisessa osastossa vuo-
den 1907 syyslukukauden alussa. Agronomikoulutuksesta annettu asetus päätti 
lopulta vuosia jatkuneen keskustelun Suomen korkeimman maatalousopetuk sen 
ja Mustialan opiston tulevaisuudesta. Senaatin pyynnöstä Mustialan opettaja-
kunta antoi vielä lokakuussa 1907 opiston tulevasta toiminnasta ehdotuksen, 
jossa opettajakunta edelleen kannatti Mustialan opiston toiminnan pysymistä 
lähes entisellään eli tietopainotteisen opetuksen jatkamista Mustialassa. Esitystä 
ei kuitenkaan kannatettu, sillä teoriapainotteinen maatalousopetus oli jo siirret-
ty Helsinkiin. Vuoden 1908 alussa antoi mietintönsä komitea, jonka senaatti oli 
asettanut pohtimaan alempaa ja alinta maanviljelysopetusta. Mietinnön pohjalta 
annettiin elokuussa 1908 asetus maamiesopiston perustamisesta Mustialaan ja 
edelleen syyskuussa 1908 annettiin uuden maamiesopiston ohjesääntö. Syksyllä 
1908 valmistuivat viimeiset Mustialan opiston agronomit.464 

Maanviljelys-taloudellisen osaston järjestäytyminen näytti tässä vaiheessa 
kuitenkin väliaikaiselta ratkaisulta, sillä myös tiedekuntaosastosta annettuun uu-
teen asetukseen kirjattiin, että ”Maanviljelys-taloudellisen osaston opettajat ovat 
velvollisia alistumaan niiden muutosten alaisiksi, joita Yliopiston korkeimman 
maanviljelysopetuksen mahdollisesti tapahtuva uudelleenjärjestäminen ehkä 
vaatii”.465 Koska yliopistollisen maataloustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen 
tulevaisuus oli epävarma, agronomikoulutus käynnistyi Yliopistossa vaivalloi-
sesti. Toimintaa vaikeuttivat erityisesti määrärahojen ja tilojen puute mutta myös 
virantäyttöprosessit. 

Vuoteen 1906 mennessä maanviljelys-taloudelliseen osastoon oli perustettu 
maatilatalouteen keskeisimmin liittyvät oppituolit, joiden oli tarkoitus tukea 
alkavaa agronomikoulutusta ja tutkimustoimintaa. Kun maanviljelystalouden ja 
maanviljelysopin professuuri jaettiin vuoden 1906 asetuksessa, Gösta Grotenfelt 
päätti alkaa hoitaa maanviljelysopin professuuria.466 Uudet varsinaiset professuu-
rit eli maanviljelystalouden ja kotieläinopin professuurit saatiin täytettyä vasta 
vuonna 1910.467 Tätä ennen maanviljelystalouden professuuria oli hoitanut ensin 
Grotenfelt vuosina 1906–1907 ja sitten Karl Enckell vuosina 1907–1910. Alkuvai-
heessa hoidettiin muitakin virkoja poikkeusjärjestelyin: vuosina 1907–1913 meije-
riopin ja vuosina 1907–1927 kotieläinopin apulaisen virkoja hoitivat virkaatekevät 
apulaiset.468
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3. Keskustelua metsänhoitajakoulutuksesta 
– Evolla vai Helsingissä?

Sen jälkeen kun vuonna 1896 päätettiin siirtää agronomikoulutus Aleksanterin-
Yliopistoon, metsänhoitajakoulutuksen kehitys Evon metsäopistossa pysähtyi. 
Tämän jälkeen monien mielestä myös metsänhoitajien opetus tuli siirtää Yliopis-
toon. Erityisesti agronomikoulutuksen akatemisoitumista ajaneet fennomaanit 
kannattivat myös metsänhoitajakoulutuksen akatemisoimista. Tiedekuntaosas-
ton perustamiseen ja yliopistollisen agronomikoulutuksen aloittamiseen johta-
neen vuoden 1896 asetuksen antamisen jälkeen fennomaani, dosentti Hannes 
Gebhard julkaisi samana vuonna Valvoja-lehdessä artikkelin, jossa hän puolsi 
korkeimman maatalousopetuksen siirtoa Helsinkiin ja esitti, miten maatalous-
tieteellinen opetus- ja tutkimus tulisi järjestää Yliopistossa. Gebhard ehdotti 
samassa artikkelissa, että sen lisäksi että maataloustieteet akatemisoituivat sak-
salaisten esikuvien mukaisesti, myös ”metsätaloustiede” eli metsätieteet täytyi 
siirtää Yliopistoon samoin kuin myös aloittaa eläinlääketieteen opetus. Lisäksi 
Gebhardin mielestä tuli ottaa huomioon kansantaloustieteen opetuksen tarve, 
jotta Yliopistoon perustettava ”maanviljelyskorkeakoulu” olisi täydellinen. 

Gebhard kirjoitti: ”Toinen oppiaine, joka on tullut useimpien yliopistoissa ole-
vien maanviljelyskoulujen lukujärjestykseen, on metsänhoitotiede. Ja kun meillä 
maanviljelys enemmän kuin missään muualla elää metsänviljelyksen varassa, 
mutta järkiperäinen metsänhoito vielä on yksityisille metsänomistajillemme tuiki 
vierasta, niin tällaisella opettajalla maanviljelyskorkeakoulustamme olisi erittäin 
tärkeä tehtävä. – – Mutta tunnettua on, että yhtä suotavaa olisi myöskin valtion 
metsänhoidolle, että koko korkeampi metsänhoito-opetus siirrettäisiin nykyises-
tä erämaankolkastaan [eli Evolta] yliopistoon, kuten se tätä nykyä jo on monessa 
muussakin yliopistossa (esim. Münchenissä, Tübingenissä, Jenassa). Huomatta-
vaa näet on, että metsänhoito-opetuksen alalla on sama kehitys nähtävänä kuin 
maanviljelysopetuksenkin. Se asetettiin ensin maaseutuakademioihin, ammatti-
kouluihin, joissa samalla muka oli annettava ohjausta ammatin käytännöllisissä 
töissä. Tämä on meidän aikoinamme huomattu opetukselle haitalliseksi, jonka 
vuoksi etevimpien ammattimiesten mielipiteet ovat yleensä kääntyneet yliopisto-
opetuksen puoleen. Tämä osaksi sen vuoksi, että metsänhoitotiede ei voi me-
nestyä maaseutuakademiassa, osaksi sen vuoksi, että maaseutuakademia ei voi 
tarjota etevää opetusta niissä monissa perustavissa ja apu-aineissa, joita tämäkin 
ammatti meidän aikoinamme tarvitsee menestyäkseen. Näitä ovat, paitsi puhtaat 
luonnontieteet, varsinkin kansantaloustiede ja oikeustiede.” 

Edelleen Hannes Gebhard huomautti, että Evon metsäopiston toiminta oli 
osoittanut, ettei tieteellinen tutkimustoiminta voinut menestyä maaseudulla, 
sillä ainoastaan yksi opettaja eli opiston johtaja Blomqvist oli tehnyt tieteellistä 
tutkimusta Evolla. Lisäksi Evon opettajat olivat Gebhardin mielestä näköalatto-
mia eikä heillä ollut riittävästi kansantaloustieteellistä sivistystä, millä oli ollut 
vaikutusta Suomen metsäpolitiikkaan. Tämän vuoksi Gebhard oli sitä mieltä, että 
metsänhoito-opetus piti muuttaa tieteellisemmäksi ja siirtää pääkaupunkiin Yli-
opistoon, jonne tulisi perustaa erityinen ”taloudellinen tiedekunta” sen jälkeen, 
kun kolme maatalousopin professuuria olisi täytetty.469 Dosentti Gebhard kui-
tenkin jätti huomiotta, että Evon opiston johtaja Blomqvist oli julkaissut vuonna 
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1893 kansantaloustieteellisen teoksen Skogshushållningens nationalekonomi och 
synpunkter i forstpoliti.

Vuonna 1900 niin sanottu kruununmetsäkomitea eli komitea, joka oli asetettu 
pohtimaan valtion metsätalouden periaatteita, antoi lausunnon, jossa se otti kan-
taa myös korkeimman metsäopetuksen uudelleenjärjestämiseen. Kuusimiehiseen 
komiteaan kuuluivat muun muassa Evon metsäopiston johtaja A. G. Blomqvist, 
kasvitieteen professori A. Osw. Kihlman ja Metsähallituksen tuleva ylijohtaja 
P. W. Hannikainen. Komitea kiinnitti huomiota myös korkeimpaan metsäopetuk-
seen ensinnäkin sen vuoksi, että samalla kun metsätalouden merkitys oli kasva-
nut, järkiperäisen eli tieteellisen metsätalouden tarve oli lisääntynyt, ja toiseksi 
sen vuoksi, että Euroopan muissa maissa metsähallinnon virkamiesten ammatil-
liset ja tieteelliset pätevyysvaatimukset olivat tiukentuneet, joten metsänhoitajien 
koulutusta tuli uudistaa myös Suomessa. Yhtenä esimerkkinä komitea mainitsi 
Baijerin, jossa valtion metsänhoitajan viran pääsyvaatimuksena oli kaksivuoti-
nen oppimäärä metsäakatemiassa ja kaksivuotinen oppimäärä yliopistossa sekä 
vielä kolmivuotinen työharjoittelu. Useisiin eurooppalaisiin valtioihin verrattuna 
vaatimukset metsänhoitajien virkoihin olivat Suomessa alhaiset ja metsänhoitaja-
koulutus puutteellinen. Evon metsäopistossa uusia oppilaita otettiin vain joka 
toinen vuosi, ja sen oppilasmäärää rajoitti majoituspaikkojen vähäisyys, koska 
opisto oli luonteeltaan sisäoppilaitos. Koska opistoon oli vuosi vuodelta enemmän 
pyrkijöitä, monet metsänhoitajakoulutukseen päässeet olivat jo opiskelleet Yli-
opistossa. Komitea piti mahdottomana järjestelmää, jossa yliopistotutkintoon oli-
si sisältynyt opintojakso toisessa opistossa, eli jos Evon opisto olisi ollut yliopistol-
lisiin metsäopintoihin valmistava koulu. Sen mielestä käytännöllinen ammatti-
koulutus kehittyi paremmin Yliopistossa vuorovaikutuksessa muun tutkimuksen 
kanssa kuin syrjäisellä maaseutupaikkakunnalla. Lisäksi metsäopetuksen muutto 
Aleksanterin-Yliopistoon näytti säästävän valtion palkkakuluja, koska korkeinta 
metsäopetusta saattoi järjestää yhteistyössä Yliopiston muiden laitosten kanssa 
ja koska Yliopistossa jo annettiin opetusta useissa sellaisissa oppiaineissa, jotka 
kuuluivat metsänhoitotutkinnon tutkintovaatimuksiin. 

Ehdotustensa tueksi kruununmetsäkomitea huomautti, että lähes kaikkialla 
muualla Euroopassa – erityisesti Saksassa –, jossa metsätaloudella oli jo suuri 
merkitys, korkein metsäopetus oli järjestetty niin, että se oli yliopistojen tai 
korkeakoulujen yhteydessä. Lisäksi komitean mielestä oli luonnollista, että met-
sänhoito-opetus siirrettäisiin Aleksanterin-Yliopistoon sen vuoksi, että korkein 
maatalousopetus oli jo päätetty siirtää sinne. Komitea oli sitä mieltä, että Yliopis-
tossa metsäopetus selviäisi aluksi yhdellä professorilla, jonka tukena olisi lisäksi 
apulainen ja laboratorio. Tutkimustoimintaa varten metsätieteen professorille piti 
myös järjestää oma osastonsa maanviljelystaloudellisesta koelaitoksesta – olihan 
metsätieteillä ollut oma osastonsa myös Mustialan koeasemalla. Teoreettisen ja 
laboratorio-opetuksen lisäksi hänen tuli harjoittaa käytännön opetusta järjestä-
mällä retkiä Yliopiston läheisyyteen ja opintomatkoja kruununmetsiin. Lisäksi 
Yliopiston piti tukea metsätieteellistä tutkimusta apurahoin. Komitea ehdotti, 
että käytännönläheisiä valtionvirkoja varten yliopistotutkinnon jälkeen jokaisella 
tulevalla metsänhoitajalla olisi vielä harjoittelukausi kokeneen ammattimiehen 
johdolla.470

Evon metsäopiston johtaja A. G Blomqvist ilmaisi vastalauseensa komitea-
mietinnöstä. Hänen mielestään maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto 
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olisi kyllä vaillinainen, jos siellä ei olisi myös metsätieteiden professuuria. Mutta 
Blomqvistin mielestä yhden metsätieteen professuurin perustaminen ei kuiten-
kaan riittänyt metsänhoito-opetuksen täydelliseen uudistamiseen, vaan Yliopis-
toon piti perustaa ainakin kolme metsätieteiden professuuria muiden maiden 
esikuvan mukaisesti. Johtaja A. G. Blomqvist pohti lausunnossaan käytännön 
ja teorian suhdetta: kun nyt vaadittiin metsänhoitajien koulutuksen tieteellistä-
mistä, hänen mielestään saattoi kuitenkin kulua aikaa ennen kuin käytännön-
läheisten ammattien oppiaineiden asema vakiintuisi Yliopistossa. Tämän jälkeen 
saattoi tulla sellainen aika, jolloin vaadittaisiinkin lisää käytännön opetusta 
metsätieteissä. Tämän vuoksi Blomqvist ehdotti, että metsätieteiden yliopisto-
opetuksen rinnalla olisi yksivuotinen käytännön harjoittelun opetusjakso Evon 
metsäopistossa. Blomqvistin mielestä Evon opistossa tuli säilyttää edelleen osa 
korkeimmasta metsäopetuksesta, koska oli myös esitetty että sinne sijoitettaisiin 
metsänhoidollinen tutkimuslaitos.471

Vaikka A. G. Blomqvist hyväksyi lausunnossaan korkeimman metsäopetuksen 
siirtämisen Yliopistoon, hän kuitenkin näyttää epäilleen siirtoa. Ensinnäkin hän 
piti hanketta kalliina, sillä hänen laskemiensa mukaan Evon opistolla valmis-
tui metsänhoitajia huomattavasti halvemmalla kuin Aleksanterin-Yliopistossa. 
Toisaalta Blomqvistin mielestä korkein metsäopetus ei voinut olla kaukana met-
sistä, minkä vuoksi yliopistolliseen metsäopetukseen piti sisällyttää käytännön 
opetusta Evolla. Metsäopistoa olisikin pitänyt ensin laajentaa ja uudistaa, minkä 
jälkeen opetuksen teoreettinen osuuden olisi voinut siirtää Helsinkiin. Kuten jo 
aikaisemmin tuli ilmi, Blomqvist kaikesta huolimatta vierasti liian tieteellistä 
metsäopetusta, sillä hänen mielestään Yliopiston antamalla sivistyksellä ei ol-
lut merkitystä metsänhoitajien ammattitaidolle: korkeimman metsäopetuksen 
tarkoitus ei ollut kasvattaa tulevia tiedemiehiä eli metsänhoitajia, jotka kaikki 
olisivat sekä luonnontieteiden soveltajia että tutkijoita.472 

Johtaja Blomqvistin käsitykset kertovat, että 1900-luvun alussa Evon met-
säopisto edusti väistyvää, käytännön taitoja painottavaa koulutuslinjaa, kun 
samaan aikaan monet muut käytännön alat kuten korkein maatalousopetus 
olivat akatemisoitumassa. Metsänhoitajien koulutuksen siirtymistä Yliopistoon 
vauhditti Evon metsäopistossa vuosina 1901–1904 tapahtunut sukupolvenvaihdos: 
opiston pitkäaikainen opettaja Furuhjelm kuoli vuonna 1901, korkeimman metsä-
opetuksen säilyttämistä Evon metsäopistossa pitkään kannattanut, sairastellut 
johtaja A. G. Blomqvist erosi opiston johtajan virasta vuoden 1903 lopulla ja kuoli 
seuraavana keväänä, ja vuonna 1904 opettaja Hugo Hackstedt jäi eläkkeelle. Sa-
moihin aikoihin vuonna 1902 aloitti toimintansa maanviljelys-taloudellinen tie-
dekuntaosasto, joka alkoi heti suunnitella yliopistollista metsäopetusta. Näyttikin 
siltä, että metsänhoitajakoulutus siirrettäisiin lähitulevaisuudessa Yliopistoon.473 

Kruununmetsäkomitean ehdotuksen seurauksena Aleksanterin-Yliopiston 
fyysis-matemaattinen osasto asetti toimikunnan pohtimaan korkeimman met-
säopetuksen siirtoa Yliopistoon. Toimikunta jätti lausuntonsa helmikuussa 1902. 
Lausunnossaan toimikunta huomautti, että erityisesti Saksassa maaseudulla si-
jaitsevat metsäakatemiat tulivat kalliiksi. Tämän vuoksi metsäopetusta oli siirret-
ty yliopistojen tai korkeakoulujen yhteyteen. Evon metsäopiston ylläpito maksoi 
vähemmän kuin tavallisen poika- tai tyttökoulun ylläpito, mutta opistossa oli 
liian vähän vakinaisia opettajanvirkoja eikä valtiolla toisaalta ollut varaa muuttaa 
opistoa metsäakatemiaksi eli perustaa sinne professuureja. Tämän vuoksi metsä-



130

opiston metsänhoitajakoulutus ei ollut riittävän teoreettista, eikä maaseutuopis-
tolla ollut juurikaan mahdollisuuksia harjoittaa tutkimustoimintaa. 

Toimikunnan mielestä korkein metsäopetus sopi hyvin täydentämään maan-
viljelys-taloudellisen osaston opetusta. Yliopistossa korkeimman metsäopetuksen 
perus- ja sivuaineiden opetus järjestyisi helposti, metsätieteitä opettaisivat täysin 
pätevät opettajat, ja korkein metsäopetus saattaisi olla osana muuta tieteellistä 
elämää. Lisäksi pääkaupungista oli hyvät yhteydet eri puolille maata erikoistut-
kimuksiin. Yliopistollisen metsänhoitajakoulutuksen opiskeluajat olisivat tosin 
pidemmät kuin metsäopiston opiskeluajat.474

Toimikunta oli samaa mieltä Evon opiston johtajan A. Blomqvistin kanssa 
siitä, ettei yliopistollinen metsäopetus voinut olla ainoastaan yhden professuurin 
varassa, kuten kruununmetsäkomitea oli ehdottanut. Korkeinta metsäopetusta 
varten tulisi perustaa metsänhoidon ja metsänarvioimisen professuurit sekä 
metsämatematiikan opettajan virka. Metsäopintojen kestoksi toimikunta arvioi 
kolme lukuvuotta, josta ensimmäinen lukuvuosi kuluisi perusopintoihin. Ne vä-
hintään tyydyttävästi suorittanut opiskelija saattoi osallistua harjoituskurssille. 
Toimikunnan mielestä valtion virkoihin pyrkivän virkatutkinnon suorittaneen 
piti vielä suorittaa vähintään yhden vuoden työharjoittelu. 

Metsäntutkimustoimintaa toimikunta piti tärkeänä metsäopetukselle mutta 
ehdotti, että se järjestettäisiin vasta kun korkein metsäopetus oli lopullisesti jär-
jestetty.475 Toimikunnan jäsen, kasvitieteen professori J. P. Norrlin oli kuitenkin 
sitä mieltä, että metsäntutkimustoiminta piti järjestää samalla kuin korkein met-
säopetus.476 Toimikunnassa mukana olleet professorit Gösta Grotenfelt ja Arthur 
Rindell puolestaan toivoivat omassa vastalauseessaan, että lisäksi perustettaisiin 
metsäkasvitieteen professuuri.477

Muutama päivä sen jälkeen kun maanviljelys-taloudellisen osaston kokous oli 
maaliskuussa 1903 käsitellyt esitystä korkeimman maatalousopetuksen järjestä-
misestä Yliopistossa,478 tiedekuntaosasto käsitteli toimikunnan ehdotusta kor-
keimman metsäopetuksen järjestämisestä. Dosentti Hannes Gebhardin mielestä 
kolmen metsäprofessuurin sijaan piti perustaa vain kaksi professuuria (metsä-
kasvitiede sekä metsätalous- ja metsänarvioimisoppi), sillä hänestä korkeimmalle 
metsäopetukselle ehdotettiin useampia virkoja kuin olisi pitänyt suhteessa kor-
keimman maatalousopetuksen opetusvirkoihin. Maataloustieteiden edustajat 
alkoivatkin tässä vaiheessa turvata asemiaan: he halusivat metsäopetuksella ole-
van vähemmän virkoja kuin maatalousopetuksella, jotta maatalousopetus pääsisi 
paremmin ajamaan omia etujaan. Myöskään professorit Rindell ja Grotenfelt 
eivät enää kannattaneet metsäkasvitieteen professuurin perustamista, ja myös 
sovelletun fysiikan professori Th. Homén piti metsäkasvitiedettä perifeerisenä 
tieteenä muihin metsätieteisiin nähden. Lopulta osasto päätti kannattaa toimi-
kunnan ehdottamien kahden professuurin (metsänhoito ja metsänarvioiminen) 
perustamista mutta metsämatematiikan apulaisen viran sijaan metsäkasvitieteen 
apulaisen viran perustamista. Osasto ehdotti, että korkein metsäopetus järjestet-
täisiin väliaikaisesti ennen kuin virat täytettäisiin niin, että tulevat metsäylioppi-
laat suorittaisivat ensin propedeuttiset opinnot eräänlaisena sisäänpääsykokeena 
tuleviin opintoihin ja tämän jälkeen suorittaisivat varsinaiset opintonsa Evon 
metsäopistossa.479

Tieteellisten ja taloudellisten syiden lisäksi suomen kielen aseman paranta-
minen oli keskeinen syy siirtää korkein metsäopetus Aleksanterin-Yliopistoon 
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– samalla tavalla suomen kieli oli ollut keskeisessä asemassa korkeimman maa-
talousopetuksen siirtopäätöksessä 1890-luvulla. Evon metsäopiston opetuskieli 
oli ollut yksinomaan ruotsi vuoteen 1889 asti, jolloin tietyissä oppiaineissa täytyi 
antaa opetusta suomeksi.480 Syksyllä 1903 eli samoihin aikoihin kun Blomqvist 
päätti erota Evon metsäopiston johtajuudesta, senaatin maanviljelystoimikun-
nan päälliköksi nimitettiin A. Osw. Kihlman. Keskeistä fennomaani Kihlmanin 
politiikassa oli myöntyväisyyspolitiikka, jota korkeimman maatalousopetuksen 
siirtämistä ajanut ministerivaltiosihteeri Woldemar von Daehn oli myös edus-
tanut. Kihlman oli senaattorina vuosina 1903–1905 kenraalikuvernööri Nikolai 
Bobrikoffin aikakaudesta alkaen ja vastasi Suomen talouden suurimmasta sek-
torista eli maataloudesta. Tätä ennen Kihlman oli ollut Aleksanterin-Yliopiston 
kasvitieteen dosentti vuosina 1885–1897 ja kasvitieteen ylimääräinen henkilökoh-
tainen professori vuosina 1897–1903. Kihlman oli suomenmielisen liikkeen jäsen 
ja ajoi erityisesti suomenkielisen maaseutuväestön asemaa. Ollessaan senaattori-
na vuosina 1903–1905 hän – omien sanojensa mukaisesti – käytti ensimmäisenä 
senaattorina suomen kieltä senaatin istunnoissa. Jo professorina hän oli luen-
noinut suomeksi, vaikka osasi huonosti suomea. Jätettyään yliopistomaailman ja 
siirryttyään politiikkaan Kihlman oli keskeisiä Suomalaisen puolueen maaseutu-
politiikan luojia, ja hän pyrki myös edistämään maatalousopetuksen kehitystä ja 
ylipäänsä kohottamaan suomenkielisen maaseutuväestön sivistystasoa. A. Osw. 
Kairamo oli myöhemmin 1900-luvulla keskeisessä asemassa, kun kehitettiin yli-
opistollista maatalous- ja metsäopetusta ja -tutkimusta.481

Kun A. G. Blomqvist oli väistymässä Evon metsäopiston johdosta, senaattori 
Kihlmanin tavoitteeksi tuli turvata korkeimman metsäopetuksen suomenkieli-
syys – olivathan fennomaanit osittain epäonnistuneet maatalousopetuksen aka-
temisoitumisessa, sillä yliopistollinen maatalousopetus oli joutunut ruotsinkielis-
ten opettajien ohjaukseen. Kihlman kutsui syksyllä 1903 luokseen samana vuonna 
väitelleen ja kasvitieteen dosentiksi nimitetyn A. K. Cajanderin (1879–1943). Ca-
jander oli valmistunut ylioppilaaksi Turun suomalaisesta lyseosta, ja suomen-
kielisen kulttuurin harrastuksen hän oli omaksunut jo lapsuudenkodissaan.482 
Suomenmielisyytensä ja myös tieteellisen lahjakkuutensa vuoksi Cajander oli 
sopiva Kihlmanille. Hän kysyi Cajanderilta, olisiko tämä kiinnostunut maan-
viljelys-taloudelliseen osastoon perusteilla olevasta metsätalouden apulaisen 
virasta ja pyysi Cajanderia suunnittelemaan ja aloittelemaan tulevaa Suomen 
yliopistollista metsäopetusta. Senaattori Kihlmanin mielestä Cajander sopi erin-
omaisesti metsätieteelliselle alalle, sillä Cajanderilla oli kasvimaantieteessä suuri 
tietomäärä. Cajander suostui Kihlmanin pyyntöön. Kihlman ja Metsähallituksen 
ylitirehtööri P. W. Hannikainen kuitenkin suosittelivat Cajanderille ensin opinto-
ja Evon metsäopistossa. Näin muodostui eräänlainen Kihlmanin, Hannikaisen, 
ja Cajanderin ryhmittymä, joka ajoi suomenkielisen metsäopetuksen siirtämistä 
Helsinkiin maanviljelys-taloudellisen osaston yhteyteen.483

Tulevaa yliopistotehtäväänsä varten A. K. Cajander kouluttautui ensin Kes-
ki-Euroopan-opintomatkoilla, joissa hän tutustui metsätieteelliseen tutkimus-
toimintaan ja yliopisto-opetukseen. Vuonna 1904 Cajander opiskeli Münchenin 
yliopistossa ja jatkoi opintomatkojaan vuonna 1906–1907 Keski-Euroopassa sekä 
Ruotsissa ja Tanskassa. Näiden matkojen tarkoitus oli tieteellisen työn lisäksi val-
mistella Metsähallitukselle suunnitelmaa metsätieteellisestä tutkimuslaitoksesta. 
Saadakseen konkreettisen käsityksen suomalaisesta metsänhoitajakoulutuksesta 
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ja voidakseen olla näin metsänhoitajien koulutuksen asiantuntija perustetta-
vaa metsänhoidon professuuria varten, dosentti Cajanderin piti suorittaa Evon 
metsäopiston metsänhoitajakurssi vuosina 1904–1906. A. K. Cajanderilla ei ollut 
varaa suorittaa metsänhoitotutkintoa Saksassa, mutta Evolla hän saattoi olla 
samalla ansiotyössä opiston virkaatekevänä lehtorina, mikä oli myös meriitti 
tulevaa yliopisto-opettajan viranhakua varten – olivathan myös tiedekuntaosas-
ton maanviljelysprofessoreiksi valitut Rindell ja Grotenfelt opettaneet Mustialan 
maanviljelysopistossa. Suoritettuaan metsäkonduktööritutkinnon vuonna 1906 
Cajanderista tuli Evon opiston virkaatekevä viimeinen johtaja, ja hän johti met-
säopiston viimeistä metsänhoitajakurssia vuosina 1906–1908. Evolla Cajander 
näki opiston huonon tilan ja kehnon tason, mikä lisäsi hänen tahtoaan uudistaa 
Suomen korkeinta metsäopetusta ja -tutkimusta. Koska Evolla ja muualla Suo-
messa ei enää ollut muita metsäopetuksen auktoriteetteja, Cajander saattoi alkaa 
puhtaalta pöydältä rakentaa tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa modernia 
korkeinta metsäopetusta.484 

Vuoden 1905 yhteiskunnallisen kuohunnan ja suurlakon jälkeen Suomen 
Metsänhoitoyhdistys piti keväällä 1906 ylimääräisen kokouksen, jossa pohdit-
tiin korkeimman metsäopetuksen uudelleenjärjestämistä. Yhdistys päätti tukea 
metsänhoitajien koulutuksen siirtämistä Evon metsäopistosta Aleksanterin-
Yliopistoon. Lisäksi Metsänhoitoyhdistys päätti jättää senaatille anomuksen, 
että perustettaisiin komitea tekemään yksityiskohtainen ehdotus yliopistollisen 
metsäopetuksen järjestämisestä. Vuoden 1906 kokouksen seurauksena Metsähal-
litus kääntyi Cajanderin puoleen ja pyysi häntä laatimaan ehdotuksen metsän-
tutkimuslaitoksen perustamisesta eli metsänhoidollisten kokeiden ja tutkimusten 
toimeenpanemisesta.485 

Vuonna 1907 julkaistiin Maamies-lehdessä Cajanderin artikkeli ”Maamme 
korkeampi metsänhoito-opetus”, jonka tavoite oli vauhdittaa metsänhoitajien 
koulutusuudistusta. Siinä Cajander toi esiin syitä, jotka saman vuoden lopulla 
johtivat päätökseen siirtää metsänhoitajien koulutus Evolta Helsinkiin. Ensin-
näkin Cajanderin mielestä Evon opisto oli eristyksissä eli ”[k]aukana salomaan 
yksinäisyydessä” ja niin vaatimaton, ettei se päässyt kehittymään eikä näin 
myöskään metsänhoitajaprofessio päässyt kehittymään pääkaupunkiyliopiston 
perinteisten professioiden tavoin. Evon metsäopisto oli perustettu kauas ”sivistys-
keskuksista” käytännön opetusta painottavien vanhojen koulutusihanteiden mu-
kaisesti, jotta tulevat metsänhoitajat voisivat tutustua metsään ja metsässäoloon 
sekä metsänhoitajien eristettyyn elämään. Cajanderin mielestä metsänhoitajien 
koulutusuudistusta eli ammattitaidon korottamista vaati erityisesti metsätalou-
den muutos: valtion metsätulot olivat kasvaneet, hoitoalueita oli jaettu ja samalla 
perustettu uusia metsänhoitajien virkoja. Cajander kiinnitti huomiota myös 
Evolla opiskelevan nuorison köyhään ja olemattomaan sosiaaliseen elämään, 
joka ei houkutellut nuorison parhaimmistoa metsäalalle: ”Haitallisesti vaikuttaa 
opiston eristetty asema oppilaisiinkin. Mitään laajempaa seurapiiriä ei heilläkään 
ole tarjolla, mihinkään yleisiin rientoihin eivät he voi ottaa osaa, metsästys ja 
hiihto ovat melkein ainoat huvitukset, kerran ehkä kahdessa vuodessa komeat 
”baalit”, sitä paitsi kylätansseja ja juominkeja. Kahdeksi vuodeksi he katoavat 
tuonne kaukaiseen metsäasuntoonsa, ikäänkuin johonkin isoleerattuun luosta-
riin – ja tämä kaikki aikana, jolloin nuoriso kaikilla muilla aloilla saattaa sangen 
aktiivisesti ottaa osaa aikansa rientoihin. Metsäammattimiehille, jotka sittem-
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min useimmissa tapauksissa joutuvat hoitamaan kaukaisissa erämaissa olevia 
revireja ja arvioimaan kaukaisia Lapin metsiä, on vielä tärkeämpää kuin muille, 
että he ainakin opintoaikanaan saavat olla ajan riennoissa mukana. Kuin näin 
ei ole laita, niin eipä kummaa, että lahjakkaampi nuoriso mieluummin välttää 
menemästä Evolle opiskelemaan. On ollut aikoja jolloin Evo on ollut viimeisenä 
pelastuspaikkana sellaisille ylioppilaille, joilta yliopistoluvut eivät enää ole luista-
neet – –.” Korkeimman metsäopetuksen opiskelijaelämä poikkesi huomattavasti 
perinteisten professioiden koulutuksesta Yliopistossa, jossa ylioppilaat olivat osa 
pääkaupungin ja osakuntien vilkasta seuraelämää. 

Korkeimman metsäopetuksen siirtämistä Helsinkiin Cajander perusteli Maa-
mies-lehdessä erityisesti sillä, että etäiselle Evon opistolle oli vaikea saada päteviä 
opettajia melko korkeista palkoista huolimatta. Opistossa oli vähän opetusvirkoja 
ja opettajan tuli opettaa monissa eri aineissa. Tämän vuoksi oli hyvin vaikea löy-
tää opettajia, jotka olivat asiantuntijoita monissa eri aineissa. Lisäksi tärkeimmis-
tä oppiaineista eli metsäaineista vastasi Evolla yksi opettaja, jolloin opistossa ope-
tettiin sivuaineita enemmän kuin pääaineita. Sitä vastoin Yliopistossa oli tai olisi 
järjestynyt eri aineille omat pätevät opettajat. Lisäksi Yliopistossa oli mahdollista 
tehdä muun muassa laboratorio- ja muita harjoituksia, joihin Evon opistolla ei 
juurikaan ollut mahdollisuutta. Evolla oli vain vähän majoitustiloja opiskelijoille, 
joten opisto saattoi ottaa uusia oppilaita vain rajoitetusti, vaikka metsänhoitajista 
oli huutava pula työmarkkinoilla. Cajanderin mielestä metsävirkojen haussa oli-
kin usein vahvoilla sellaiset, jotka eivät olleet lainkaan opiskelleet metsätieteitä 
vaan olivat opiskelleet huonolla menestyksellä tai valmistumatta Yliopistossa. 

Cajander näki korkeimman metsäopetuksen akatemisoitumisen erittäin 
tärkeänä metsätieteellisen tutkimustoiminnan kannalta, sillä hänen mielestään 
kotimainen metsäntutkimus oli tuolloin vielä ”erittäin alkuperäisellä kannalla” 
ja nojautui pääasiassa ulkomaiseen tutkimukseen tai kokemusperäiseen tietoon. 
A. K. Cajander olikin sitä mieltä, että Suomen metsäntutkimuksen kehittämi-
nen oli ensisijaisesti kotimaisten metsänhoitajien tehtävä. Näin Cajander olikin 
luomassa modernin metsänhoitajan profiilia, johon ei kuulunut enää pelkästään 
virkamies- vaan myös tutkijanrooli. Suomalaisen metsäntutkimuksen vähyys ei 
Cajanderin mielestä johtunut niinkään metsäntutkimuslaitoksen puuttumisesta 
vaan vääränlaisesta metsänhoitajien koulutuksesta, joka ei ohjannut tulevia met-
säammattilaisia tutkimukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vaan keskittyi pää-
asiassa käytännöllisen ammattisivistyksen antamiseen. Tällaiseen tieteelliseen 
työskentelyyn Cajander katsoi olevan paremmat mahdollisuuden Yliopistossa 
kuin Evon opistolla. 

Myös käytännön harjoittelu näytti Cajanderista onnistuvan paremmin 
Aleksanterin-Yliopistossa kuin Evolla, sillä pääkaupungista oli rautatieyhteydet 
eri puolelle Suomea, jolloin retkeily erityyppisissä metsissä oli helppoa. Toisaalta 
Helsingin ympäristön metsät soveltuivat erilaisten kurssien suorittamiseen yhtä 
hyvin kuin Evonkin metsät. Cajanderin mielestä ei näyttänytkään olevan ”ai-
noatakaan pätevää syytä pysyttää korkeinta metsäopetusta Evolla”, ja toisaalta 
kahden metsäopiston ylläpito tuli valtiolle kalliiksi. Metsänhoitajakoulutuksen 
siirtoa Helsinkiin puolsi myös se, että Evon metsäopiston johtajan asunto oli hil-
jattain palanut poroksi.486



134

4. Metsänhoitajakoulutuksen siirto Helsinkiin 

Korkeimman metsäopetuksen siirtoa Helsinkiin joudutti osaltaan se, että 
A. K. Cajanderin entinen opettaja ja vaimon eno Edvard Hjelt – joka oli myös 
tulevan metsänarvioimisen virkaatekevän professori Werner Cajanuksen appi 
– oli senaatin kirkollistoimikunnan apulaispäällikkö (vastaa nykyistä opetusmi-
nisteriä) vuonna 1907. Niinpä kesäkuussa 1907 Cajander lähetti senaattori Hjeltille 
kirjeen, jossa hän pyysi tukea korkeimman metsäopetuksen siirrolle ja siirron 
vastustuksen torjumiselle. Tuolloin nimittäin oli senaatissa virinnyt ehdotus, että 
korkein metsäopetus säilytettäisiin sittenkin Evolla.487

Myöhemmin samana vuonna senaatti tekikin päätöksen metsänhoitajakou-
lutuksen akatemisoimisesta. Useita vuosia kestäneet metsäopetuksen siirto-
kaavailut Evolta Helsinkiin johtivat lopulta päätökseen, kun 28. joulukuuta 1907 
annettiin ”Armollinen Asetus ylemmän metsänhoito-opetuksen siirtämisestä 
Yliopistoon”. Siinä määrättiin, että maanviljelys-taloudelliseen osastoon tuli pe-
rustaa metsänhoidon professuuri ja metsänarvioinnin professuuri. Asetuksessa 
myös määrättiin, että vuoden 1908 syyslukukauden alusta alkaen Yliopistossa 
tuli järjestää metsänhoitajiksi aikoville valmistavaa opetusta heidän alansa perus-
opinnoissa. Asetuksessa huomautettiin lisäksi, että tulevat metsätieteiden pro-
fessorit olivat kuitenkin ”velvolliset alistumaan niiden muutosten alaisiksi, joita 
ylemmän metsänhoito-opetuksen vastainen uudestaan järjestäminen vaatii”.488 
Tämä viittaisi siihen, että siirtopäätös oli eräänlainen väliaikainen ratkaisu tai 
hätäkeino järjestää korkein metsäopetus tilanteessa, jossa Evon metsäopistoa ajet-
tiin alas ja ainoa varteenotettava ratkaisu oli korkeimman metsäopetuksen siirto 
maatalousopetuksen rinnalle Aleksanterin-Yliopistoon. Tulevaisuudessa korkein 
metsäopetus olisi saatettu järjestää jollain muulla tavalla, esimerkiksi perusta-
malla oma itsenäinen korkeakoulu maatalous- ja metsätieteille.489 Metsäopetus-
asetuksessa ollut lauseke oli samansisältöinen kuin maanviljelys-taloudellisesta 
osastosta 7.8.1906 annetussa asetuksessa.490

Ennen korkeimman metsäopetuksen virkojen perustamista A. K. Cajander 
määrättiin hoitamaan korkeimman maatalousopetuksen piiriin kuuluneen 
metsätalouden apulaisen virkaa marraskuusta 1907 alkaen. Cajander oli tuolloin 
kuitenkin Evon metsäopiston virkaatekevä johtaja, joten metsänhoitaja Werner 
Cajanus määrättiin lukuvuodeksi 1907–1908 antamaan metsätalouden opetusta 
agronomiatutkintoa varten.491 Yliopistollisen metsäopetuksen alun organisoi-
minen eli opetustoiminnan suunnittelu, henkilökunnan rekrytointi ja tilojen 
etsiminen oli pääasiassa dosentti A. K. Cajanderin, metsänhoitaja A. Benj. He-
landerin ja metsänhoitaja Werner Cajanuksen tehtävä.492 Heistä Cajanderilla oli 
merkittävin rooli, sillä hänellä oli suurin asiantuntemus metsäopetuksesta Suo-
messa ja muualla Euroopassa. Hän myös vastasi monista muuttoon liittyvistä 
käytännön järjestelyistä. Metsätieteellinen laitos päätettiin sijoittaa Kirkkokatu 
4:n vuokrahuoneistoon, jonne siirrettiin Evon metsäopistolta 49 hevoskuormal-
lista opetusvälineistöä ja kirjoja.493 

Yliopistollisen metsäopetuksen aloittaminen Suomessa oli siinä mielessä 
vaativa, että muissa Pohjoismaissa ei vielä 1900-luvun alussa ollut mahdolli-
suutta väitellä tohtorinarvoa varten metsätieteet pääaineena. Keski-Euroopassa 
metsätieteet olivat jo yliopistoissa, mutta siellä ei voinut puolestaan suorittaa 
kandidaatintutkintoa metsätieteissä.494 Tämän vuoksi Aleksanterin-Yliopiston 
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metsäopetuksen ensimmäiset opettajat tekivät uraauurtavaa työtä rakentaessaan 
yliopistollista metsäopetusta ja sen traditioita. 

Maanviljelys-taloudellinen osasto teki toukokuussa 1908 esityksen konsisto-
rille metsäopetuksen järjestämisestä. Ehdotuksen mukaisesti korkeimman met-
säopetuksen virkatutkinto olisi metsänhoitotutkinto, joka antaisi pätevyyden 
valtion metsävirkoihin samalla tavalla kuin aikaisemmin Evon metsäopistolla 
suoritettu loppututkinto. Metsänhoitajaopintoihin kuuluisivat propedeuttiset 
opinnot, joissa olisi samat kurssit kuin agronomiopinnoissa lukuun ottamatta 
eläinopin kurssia, jonka asemesta metsänhoitotutkinnossa olisi matematiikan 
kurssi. Tutkintoaineita olisi metsänhoito, metsänarvioiminen, metsäteknologia, 
metsäpolitiikka sekä maanviljelyskemia ja -fysiikka. Metsänhoidon ja metsän-
arvioimisen opetusta varten perustettaisiin metsänhoidon ja metsänarvioimisen 
professuurien avuksi kaksi assistentuuria. Metsäteknologian opetusta varten 
ehdotettiin yliopiston metsänhoitajan virkaa, johon saataisiin määrärahat agro-
nomikoulutusta varten perustetusta metsätalouden apulaisen virasta. Tiedekun-
taosasto nimittäin katsoi, että metsätieteiden professorit voisivat vastata agro-
nomiylioppilaiden metsätalousopinnoista, joita varten alun perin metsätalouden 
apulaisen virka oli tarkoitettu. Osaston mielestä oli tärkeää ottaa metsäpolitiikan 
oppiaine mukaan metsänhoitajakoulutukseen, mutta metsäpolitiikan professo-
rin tai apulaisen viran perustamiseen ei ollut määrärahoja. Tämän vuoksi osasto 
ehdotti, että metsänhoidon ja metsänarvioimisen professorit voisivat vastata 
metsäpolitiikan opetuksesta. Sitä vastoin metsäylioppilaille annettavan maan-
viljelyskemian ja -fysiikan opetuksen vastuun osaston jätti ehdotuksessaan avoi-
meksi. Metsänhoidon ja metsäteknologian harjoittelukurssit pidettäisiin Evon ja 
Vesijaon kruununpuistoissa, ja niistä vastaisi asianomaisen professorin lisäksi 
lähinnä yliopiston metsänhoitaja, joka vastaisi myös näistä alueista. Näin Evon 
metsäopiston rinnalla vuodesta 1876 toiminut metsänvartijakoulu lakkautettai-
siin tai siirrettäisiin muualle, sillä samalla alueella ei osaston ehdotuksen mukaan 
saattanut olla eri opetustasoihin kuuluvia opiskelijoita.495 

Metsäharjoitteluasema ei lopulta järjestynyt ennen metsäopetuksen alkua 
syksyllä 1908. Yliopiston konsistori pyysi lausuntoa metsänhoitajakoulutuksesta 
Metsähallitukselta. Sen mielestä Evon metsänvartijakoulua ei pitänyt lakkauttaa 
tai siirtää, Evon-Vesijaon aluetta ei voinut käyttää yliopistollisen metsäopetuksen 
harjoittelualueena eikä yliopiston metsänhoitaja voinut vastata Evon metsänvar-
tijakoulun alueen metsistä, sillä metsänvartijakoulu oli Metsähallituksen alainen 
oppilaitos. Lisäksi Metsähallitus oli sitä mieltä, ettei maanviljelyskemialla ja 
maanviljelysfysiikalla ollut juurikaan merkitystä metsänhoitajan työssä, mutta 
maaperäoppi oli tarpeellinen oppiaine tuleville metsänhoitajille. Metsähallituk-
sen lausuntoa käsiteltäessä myös metsäopettajat vastustivat maanviljelyskemian 
ja -fysiikan valitsemista metsänhoitotutkinnon tutkintoaineiksi. Sitä vastoin 
maanviljelyskemian ja -fysiikan professori Arthur Rindell puolusti näiden oppi-
aineiden asemaa metsänhoitotutkinnossa.496 

Maanviljelyskemian ja -fysiikan opetus aiheuttivat erimielisyyttä ilmeisesti 
sen vuoksi, että tuohon aikaan A. K. Cajander oli valmistelemassa uutta ja aikai-
sempia käsityksiä muuttavaa metsätyyppiteoriaa, jonka mukaisesti kasvilajien – 
ei siis maaperän kemian tai fysiikan – perusteella saattaa määritellä kasvupaikan 
ominaisuuksia. Lisäksi Cajander ei halunnut maataloussopettajien, erityisesti 
professori Rindellin, puuttuvan metsäopetukseen eikä metsänhoitotutkintojen 
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loppukuulusteluihin. Jos maanviljelyskemia ja -fysiikka olisivat olleet tutkinto-
aineina, professori Rindell olisi ollut mukana tutkintokollegiossa ja virkaiältään 
vanhimpana jäsenenä olisi vieläpä ollut sen puheenjohtaja.497

Metsänhoitotutkintoasetuksen antamisen jälkeen kesäkuussa 1908 dosentti 
Cajander määrättiin hoitamaan metsänhoito-opetusta, Werner Cajanus metsän-
arvioimisopetusta ja metsänhoitaja A. Benj. Helander metsäteknologian opetusta 
syyskuusta 1908 alkaen.498 Näin voitiin aloittaa keskieurooppalaisten esikuvien 
mukaan toteutettu korkein metsäopetus syyslukukaudella 1908, eli ennen kuin 
asiasta annettiin virallinen asetus. Asetus korkeimmasta metsäopetuksesta vii-
västyi, mikä osaltaan kertoo niistä vaikeuksista, joita maanviljelys-taloudellisella 
osastolla oli alkuaikoina, sekä osaston sisäisistä ristiriidoista maatalousopetuksen 
ja metsäopetuksen välillä. Kyse oli uudenlaisen ja käytännönläheisen oppiaineen 
tulosta Yliopistoon, mikä vaati resursseja ja uudenlaisten asioiden kuten käy-
tännön harjoittelun huomioimista opetuksessa. Metsäopetusasetusta viivästytti 
myös epävarmuus tiedekuntaosaston tulevaisuudesta, sillä heti kun yliopistol-
linen metsänhoitajakoulutus alkoi, syksyllä 1908 asetettiin komitea pohtimaan 
maatalous-, metsänhoito-, maanmittaus- ja eläinlääkintäopetuksen siirtämistä 
omaan yliopistoonsa.499 

Myös kiista metsäpolitiikan professuurin perustamisesta viivästytti metsäope-
tusasetuksen antamista. Vielä väliaikaisessa tilassa olleen yliopistollisen metsä-
opetuksen opettajat tekivät maanviljelys-taloudelliselle osastolle ehdotuksen 
metsäpolitiikan varsinaisen professuurin perustamisesta syksyllä 1908. Tämän 
oppituolin opetusalaan olisi kuulunut myös kansantaloustiede, joten uusi metsä-
politiikan professuuri olisi vahvistanut taloustieteen asemaa tiedekuntaosastossa. 
Lisäksi samoihin aikoihin syksyllä 1908 Hannes Gebhardista tuli osaston kansan-
talous- ja tilastotieteen ylimääräinen professori.500 

Metsäpolitiikka oli uusi oppiaine, johon varsinaisen metsäpolitiikan ja ta-
loustieteen olisi tullut lisäksi muun muassa juridiikka, joten uuden oppituolin 
opetusala vaikutti liian laajalta ja sen perustaminen vaikealta. Päällisin puolin 
puhtaasti opillisilta näyttäneissä erimielisyyksissä metsäpolitiikan varsinaisen 
professuurin perustamisasiassa oli kyse myös tiedekuntaosaston sisäisestä kilpai-
lusta määrärahoista ja vallanjaosta. Sen vuoksi kolmannen metsätieteellisen pro-
fessuurin perustaminen kohtasi vastustusta tiedekuntaosastossa agraaripolitiikan 
professuurin perustamisen tavoin – maataloustieteiden edustajat halusivat estää 
metsätieteiden edustajia saamasta lisää vaikutusvaltaa tiedekuntaosastossa.501 
Professuurin perustaminen olisi voinut lisätä myös suomenkielisyyden paino-
tusta maanviljelys-taloudellisessa osastossa. Tämän vuoksi professori Rindell 
vastusti metsäpolitiikan professuuria.502 Metsäpolitiikan professuurin kohtaloksi 
saattoi koitua myös ajan poliittinen ilmasto, joka oli kaatanut agraaripolitiikan 
professuurin poliittisesti arveluttavana muutama vuosi aikaisemmin.503 

Yliopiston metsäopettajat perustelivat ehdotustaan perustaa metsäpolitiikan 
professuuri erityisesti sillä, että alkaneessa yliopistollisessa metsäopetuksessa oli 
liian vähän opettajia. Metsäpolitiikkaa oli myös ehdotettu yhdeksi metsänhoitaja-
tutkinnon tutkintoaineeksi, mutta ilman omaa professuuria metsäpolitiikan ope-
tusvastuu olisi jouduttu jakamaan kolmen metsäopettajan kesken. Tätä käytäntöä 
oli kuitenkin miltei mahdoton toteuttaa, minkä vuoksi konsistorissa oli ehdotettu 
metsäpolitiikan varsinaisen oppituolin perustamista myös sen vuoksi, että muissa 
Euroopan valtioissa, joissa metsätaloudella oli merkittävä asema, oli metsäoppi-
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laitoksia riittävine opettajavirkoineen. Korkeimmasta metsäopetuksesta vastasi 
pieni opettajakunta ainoastaan Suomessa, jossa metsätaloudella oli kuitenkin 
monia Euroopan valtiota tärkeämpi asema ja jossa metsätieteitä vaikeuttivat tut-
kimuksen ja opetuskirjallisuuden puute. Ehdotuksen mukaan Yliopiston metsä-
opettajien tavoitteena oli tieteellisen tutkimuksen avulla antaa uusia virikkeitä 
kehittyvälle metsätaloudelle. Metsäpolitiikkaa pidettiin ehdotuksessa tärkeänä 
tuleville metsänhoitajille sen vuoksi, että tuskin ketkään muut nuoret virkamie-
het kuin nuoret metsävirkamiehet olivat usein vastuussa yhtä suurista pääomista. 
Varsinaisen metsäpolitiikan professuurin opetusalaan ehdotettiin kuuluvaksi 
metsäpolitiikkaa, metsätalouden kauppapolitiikkaa, metsälainsäädäntöä, metsä-
hallinto-oppia sekä metsätalouden ja metsäopetuksen historiaa.504 

Metsäpolitiikan professuuria ajoi erityisesti A. K. Cajander, joka sai tukea 
osaston kokouksen apulaisjäseneltä, sovelletun fysiikan professori Th. Homénilta. 
Tässä näkyi kielipolitiikka: Cajanderin tapaan myös professori Th. Homén oli 
suomenmielinen.505 Homénin mielestä tätä oppituolia tarvittiin kattavaa met-
säopetusta sekä maan taloutta ja rationaalista metsätaloutta varten. Maatalous-
tieteiden professorit kuitenkin vastustivat uusia metsätieteiden oppituoleja. Pro-
fessori Gösta Grotenfeltin mielestä apulainen riitti hoitamaan metsäpolitiikan 
opetusvelvollisuutta, mutta toisaalta ehdotetun oppituolin opetusala oli liian 
moninainen yhdelle professuurille. Samoilla perusteilla myös professori Arthur 
Rindell vastusti uuden professuurin perustamista ja huomautti, että Saksan 
metsäkorkeakouluissa metsäpolitiikan professuurien opetusalat olivat erilaisia 
kuin ehdotetun professuurin. Hänen mielestään metsäpolitiikan varsinaisen 
professuurin perustamista piti lykätä ja sen sijaan piti perustaa metsäpolitiikan 
ylimääräisen opettajan virka tai lainopillisten aineitten opetusta varten ylimää-
räisen opettajan virka.506  

Professori Rindellin ehdotuksen vuoksi metsäpolitiikan professuurin perus-
tamisehdotus meni myös lainopillisen tiedekunnan käsiteltäväksi. Siellä hal-
linto-oikeuden professori, fennomaani K. J. Ståhlberg (myöhemmin tasavallan 
presidentti) piti metsäpolitiikan opetusta tärkeämpänä kuin lainopin opetusta 
maanviljelys-taloudellisessa osastossa ja kannatti metsäpolitiikan professuu-
rin perustamista. Ståhlbergin mielestä metsätaloudella oli niin suuri merkitys 
Suomen taloudelle, ettei metsäpolitiikka voinut olla ainoastaan sivuaine eikä 
riittänyt, että tälle oppiaineelle olisi perustettu vain apulaisen virka. Jos kuiten-
kin metsäpolitiikan professorin opetusalaan kuuluisi myös metsälainsäädäntö, 
virkaan voisi olla vaikea saada sekä metsänhoitotutkinnon että lainopillinen 
tutkinnon suorittanutta henkilöä. Tämän vuoksi K. J. Ståhlberg ehdotti, että jos 
metsäpolitiikan professorin viran kelpoisuusehtona olisi lainopillinen tutkinto, 
korkeimpaan metsäopetukseen kuuluva lainopillinen opetus järjestettäisiin 
erillisellä määrärahalla. Siviilioikeuden professori Jakob Chydenius sitä vastoin 
kannatti, että metsälainsäädäntöä opettaisi lainopillisen tutkinnon suorittanut 
samoin kuin metsäpolitiikkaan kuuluvaa kansantaloustiedettä opettaisi kansan-
taloustiedettä tutkinut tiedemies.507

Lainopillisen tiedekunnan lausunnon johdosta professori Rindell antoi kon-
sistorille vielä oman lausuntonsa. Siinä hän korosti, että suunnitellun oppituolin 
opetusala oli liian moninainen, mikä voisi vaikeuttaa sopivan henkilön löytämistä 
virkaan. Rindellin mielestä lainopin ylimääräisen opettajan viran perustaminen 
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oli riittävä korkeimmalle metsäopetukselle, ja metsänhoidon historian ja metsä-
politiikan opetusvastuu saattoi kuulua jo olemassa oleviin opetusvirkoihin.508 

Metsäpolitiikan professuurin perustaminen ei saanut enemmistön kannatus-
ta maanviljelys-taloudellisessa osastossa, ja lopulta metsäpolitiikan professuuri 
kaatui äänin 7–6 konsistorissa, joka kuitenkin päätti perustaa metsäpolitiikan 
ylimääräisen opettajanviran.509 

”Asetus Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston filosofisen tiedekunnan 
Maanviljelys-taloudellisessa osastossa annettavasta metsänhoitotieteiden ope-
tuksesta eli korkeimmasta metsäopetuksesta” annettiin 10. kesäkuuta 1909. Siinä 
perustettiin yliopiston metsänhoitajan virka sekä metsänhoidon assistentuuri 
ja metsänarvioimisen assistentuuri. Metsäteknologian opetuksesta vastanneen 
yliopiston metsänhoitajan virka perustettiin lakkauttamalla samalla metsä-
talouden apulaisen virka, joten agronomiatutkintoon kuuluvan metsätalouden 
opetusvastuu siirtyi muille metsäopettajille. Vaikka metsäpolitiikka ei saanut 
omaa professuuria, asetuksessa velvoitettiin metsätieteiden opettajat antamaan 
myös metsäpolitiikan opetusta, kunnes metsäpolitiikan oppituoli perustetaan. 
Asetuksessa ratkaistiin kiista maanviljelyskemiasta ja -fysiikasta siten, että maa-
peräopin opetuksesta määrättiin vastaamaan joko metsänhoidon professori tai 
maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan professori. Asetuksessa huomioitiin 
myös käytännön valmiudet, eli metsätieteiden professuuria hakevan tuli ”omata 
myöskin käytännöllisiä tietoja virkaan kuuluvalta metsätalouden alalta”. Lisäksi 
metsätiede pääaineenaan filosofian kandidaatin- tai lisensiaatintutkinnon suorit-
tavalla tuli olla riittävä ”käytännöllinen harjaantumus” eli käytännön harjoittelu 
metsänhoidossa.510

Samana päivänä metsäopetusasetuksen kanssa annettiin myös asetus ”opin-
näytteistä pätevyyden osoittamiseksi valtionvirkoihin metsänhoitolaitoksessa” eli 
asetus metsänhoitotutkinnosta. Asetuksessa säädettiin, että metsäkonduktöörin 
arvon sai Aleksanterin-Yliopistossa tai keisarikunnan muussa vastaavassa oppi-
laitoksessa suoritetusta metsänhoitotutkinnosta. Tutkinnon sai suorittaa, kun 
oli suorittanut riittävät propedeuttiset opinnot matematiikassa, kasviopissa, ke-
miassa, mineralogiassa ja geologiassa, meteorologiassa ja maaperäopissa. Lisäksi 
vaadittiin käytännön harjoittelua metsänhoidossa ja metsäteknologiassa sekä 
metsänarvioimisessa ”arvioimis- ja jakotoimituksia” sekä kenttämittauksessa 
ja punnituksessa riittäviä tietoja. Metsänhoitotutkinnon tutkintoaineita olivat 
kaikki varsinaiset metsätieteiden oppiaineet eli metsänhoito, metsänarvioiminen, 
metsäpolitiikka ja metsäteknologia. Metsänhoitotutkintoa vastaavan virkakelpoi-
suuden sai, kun suoritti kandidaatintutkinnon maanviljelys-taloudellisessa osas-
tossa niin, että sai korkeimman arvosanan jossakin metsätieteiden oppiaineessa 
sekä osoitti teoreettiset ja käytännölliset tiedot muissa metsänhoitotutkintoon 
kuuluneissa aineissa.511 

Metsäopetus oli alkuaikoina vuosina 1908–1911 vaatimatonta: opetusvirkoja ei 
vielä täytetty, eikä tieteellisiä tutkintoja voinut suorittaa. Kun metsätieteillä ei 
vielä ollut professoreja, metsätieteellisen laitoksen johtajana oli aluksi dekaani 
Arthur Rindell. Näin hän pääsi vaikuttamaan metsäopetukseen, vaikkei hän 
juurikaan ollut kiinnostunut metsätieteellisen laitoksen asioista. Cajanderille ti-
lanne oli vaikea, sillä vaikka hän oli vastuussa metsäopetuksesta, hänellä ei ollut 
määräämisvaltaa asioissa.512 
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Yliopiston metsätieteellinen laitos sijaitsi Kirkkokatu 4:n vaatimattomissa 
tiloissa. Laitoksen ensimmäisessä kerroksessa oli kirjasto kahdessa huoneessa ja 
assistenttien tilat pienessä huoneessa. Toisessa kerroksessa oli luentosali ja opet-
tajainhuone. Koska yliopistollinen metsäopetus alkoi vaatimattomasti, monet 
alkoivat epäillä, oliko metsäopetuksen siirto Evolta sittenkään ollut kannattava 
ratkaisu. Evon metsäopiston metsäopetuksessa oli myös ollut useampia opetet-
tavia aineita kuin yliopistollisessa metsänhoitajakoulutuksessa. Mutta kaikesta 
huolimatta korkeimmalla metsäopetuksella näytti olevan paremmat tulevaisuu-
den ja kehittymisen näkymät muiden luonnontieteiden rinnalla Aleksanterin-
Yliopistossa kuin kaukana Evolla.513 

5. Navetan hajua Yliopistolla 

Korkein maatalousopetus ja maataloustieteiden tutkimustoiminta saivat viileän 
vastaanoton Yliopistolla. Noin vuosi sen jälkeen kun maanviljelys-taloudellinen 
osasto oli aloittanut toimintansa, Aleksanterin-Yliopiston rehtori Edvard Hjelt 
otti uuden tulokkaan, maanviljelys-taloudellisen osaston esille syyslukukauden 
avajaispuheessaan syyskuussa 1903. Kemian professorina Edvard Hjelt oli tuonut 
Suomeen ja Aleksanterin-Yliopistoon modernia saksalaista opetusideologiaa, 
johon kuului tieteen ja teknologian sekä talouden eli teollisuuden välisen yh-
teistyön korostaminen.514 Keväällä 1903 konsistorissa oli käsitelty korkeimman 
maatalous- ja metsäopetuksen siirtoa Helsinkiin,515 minkä vuoksi rehtori Hjelt 
käytti suurimman osan avajaispuheestaan maanviljelys-taloudellisen osaston 
ajankohtaisen tilanteen selvittämiseen. Hänen mielestään uuden tiedekunta-
osaston perustaminen oli ”omituinen hiljan tapahtunut statuuttimuutos”, joka 
ei ollut tapahtunut Yliopiston aloitteesta. Myöhemmin oli täysin unohdettu, että 
vuonna 1891 Zittingin komitea oli ehdottanut ainoastaan teoreettisen opetuksen 
ja tutkimuksen siirtämistä Yliopistoon, jolloin korkein maatalousopetus olisi 
säilytetty Mustialan opistossa. Ministerivaltiosihteeri von Daehnin johdolla teh-
ty vuoden 1896 ratkaisu oli sivuuttanut tämän ajatuksen erottaa maatalouden 
teoreettinen ja käytännöllinen opetus. Edvard Hjeltin mielestä ratkaisu osoitti 
”korkeaa käsitystä tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen merkityksestä maam-
me pääelinkeinon kehittämiselle”, mutta korkeimman maatalousopetuksen tulo 
Aleksanterin-Yliopistoon ei kuitenkaan ollut tapahtunut vaivatta – ei sen vuoksi, 
etteivät uudet oppialat sopineet monitieteiseksi muuttuneeseen Yliopistoon, vaan 
koska monien mielestä maataloustieteet vaikuttivat epätieteellisiltä. 

Toinen syy maanviljelys-taloudellisen osaston vieroksuntaan oli kilpailu re-
sursseista. Rehtori Hjeltin mielestä vielä vuonna 1896 ei osattu pelätä, että uudet 
oppiaineet tulisivat tarvitsemaan ”melkoisen suuria summia yleisistä varoista, 
josta voisi olla seurauksena, että ihanteellisemmat tieteet tulisivat kärsimään”. 
Hän huomauttikin, että korkeimman maatalousopetuksen ja mahdollisesti tu-
levaisuudessa myös korkeimman metsäopetuksen siirto vaativat lisää opettajia 
sekä laitos-, laboratorio- ja muita tiloja. Siirrosta aiheutuvista hallinnollisista on-
gelmista suurimpia olivat Edvard Hjeltin mielestä se, että suuri konsistori saattoi 
laajentua ”yli sen rajan, jonka sisäpuolella kollegiallisen viraston on mahdollista 
toimia”, ja ”kankea, monijäseninen ja moniasteinen akateeminen hallinto ei ajan 
pitkään ole näyttävä soveliaaksi ja edulliseksi tälle oppialalle, johon läheisesti liit-
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tyy niin paljon käytännöllisiä etuja ja vaatimuksia”. Hjelt huomautti, että kenraali 
von Daehn oli tosin huomioinut hallinnolliset ongelmat jo vuonna 1896, sillä hän 
oli ehdottanut, että olisi perustettu riippumattoman kollegio ohjaamaan tulevaa 
maanviljelystiedekuntaa.

Rehtori Hjelt vuoden 1903 syyslukukauden avajaispuhe aloitti jälleen keskuste-
lun siitä, pitikö korkein maatalousopetus siirtää itsenäiseen korkeakouluun. Hjelt 
huomautti, ettei Yliopiston kehitykselle ollut hyödyksi liittää toimintaansa liian 
monia aloja, jotka ”tarkoittavat tieteen sovelluttamista käytännölliseen elämään”. 
Hän mielestään olisikin edullisinta Yliopistolle ja myös maataloustieteelle, et-
tä perustettaisiin itsenäinen korkeakoulu. Edvard Hjelt toi esille myös vanhan 
ajatuksen, että maatalousopetuksen siirto Yliopistoon oli väliaikainen ratkai-
su ennen maanviljelyskorkeakoulun perustamista. Toisaalta hän pohti myös 
mahdollisen itsenäisen maanviljelys-taloudellinen tiedekunnan perustamista, 
sillä uudet oppialat eivät päässeet riittävästi kehittymään tiedekuntaosastossa: 
”Maanviljelystä ja metsänhoitoa koskevat tieteet sekä eläinlääkintäoppi muodos-
tavat yhteensä hyvin rajoitetun ja ominaisen alan sovellettua luonnontiedettä. Jos 
pidämme silmällä tätä ja ajattelemme kuinka maanviljelystaloudellinen osasto 
yliopistossa kaikesta päättäen on kehittyvä ja laajeneva, ei voi olla kysymättä, 
eikö ehkä olisi edullista sekä yliopiston että tämän osaston tehtäville, jos tämä 
ala saisi itsenäisemmän organisationin ja hallinnon, kuin mitä nykyinen tiede-
kuntarajoitus sallii.” 

Hjeltin mielestä oli kuitenkin liian aikaista sanoa vielä vuonna 1903, miten 
maatalousopetus tulisi tulevaisuudessa järjestää, mutta myöhemmin piti perustaa 
oma maanviljelyskorkeakoulu, johon siirrettäisiin myös korkein metsätieteellinen 
ja eläinlääketieteellinen opetus ja tutkimus. Edvard Hjelt kuitenkin korosti, että 
korkeakoulussa maatalousopetuksen status ei olisi heikompi kuin Yliopistossa: 
sen opettajilla olisi samanlainen asema kuin Yliopistossa ja ylioppilaat olisivat 
olleet ”akateemisen elämän intellektuaalisesti ja siveellisesti kehittävän vaikutuk-
sen alaisena”.516 

Yliopistollinen maatalous- ja metsätieteellinen opetus- ja tutkimustoiminta 
kohtasivat alkuvuosina vastustusta ja vierastamista yliopistopiirissä, mikä tuli 
ilmi myös rehtori Hjeltin syyslukukauden 1903 avajaispuheessa. Akateeminen 
eliitti ei täysin hyväksynyt ei-urbaanilta vaikuttavaa maanviljelys-taloudellista 
osastoa, sillä sen katsottiin tuovan Yliopistolle navetan hajua.517 Yliopisto oli 
myös muuttumassa tutkimusyliopistoksi, jossa tieteellisyyden kriteerit olivat ai-
kaisempaa tiukemmat: uudet maataloustieteet eivät vaikuttaneet riittävän tieteel-
lisiltä yliopisto-oppiaineiksi. Tähän saattoi vaikuttaa ensinnäkin se, että maata-
loustieteellinen tutkimustoiminta oli vasta käynnistynyt Yliopistossa, ja toisaalta 
maanviljelys-taloudellisessa osastossa ei vielä ollut tarkistettu yhtään väitöskirjaa 
– maataloustieteillä ei ollut vielä tutkimustraditioita Suomessa. Aikaisemmin 
uudet oppialat olivat tulleet Yliopistoon ensin dosentuurina, mutta maatalous-
tieteet saivat heti varsinaiset professuurit. Korkeimman maatalousopetuksen ja 
myöhemmin akatemisoituneen korkeimman metsäopetuksen tieteellistä statusta 
ei lisännyt se, että oppiaineiden ja opetusvirkojen nimissä ei ollut aluksi tiede-
sanaa: aluksi niistä käytettiin nimitystä kasvinviljelysoppi, meijerioppi, kotieläin-
oppi, metsänhoito ja metsänarvioiminen. Yliopistollisen maatalousopetuksen ja 
-tutkimuksen taso ei ollut kaikkien mielestä niin korkea kuin olisi voinut olettaa. 
Esimerkiksi maanviljelysopin ja maanviljelystalouden professori Grotenfelt ei 
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nauttinut kaikkien luottamusta virkakautensa alussa, sillä erityisesti fennomaa-
nit epäilivät hänen kompetenssiaan kohutun professorinväitöksen vuoksi. Toi-
saalta tällaisessa murrosvaiheessa Grotenfelt oli oikea valinta professoriksi, sillä 
entisenä Mustialan opettajana hän nautti luottamusta viljelijöiden – erityisesti 
ruotsinkielisten suurviljelijöiden – keskuudessa ja näin loi uskoa yliopistollisen 
maatalousopetuksen tulevaisuuteen. 

Lisäksi maanviljelys-taloudellinen osasto oli uudenlainen instituutio Yliopis-
tossa, joka oli jakautunut vanhan tavan mukaisesti neljään tiedekuntaan ja oli 
keskittynyt perinteisten professioiden kouluttamiseen. Kukaan ei ollut myöskään 
kysynyt Yliopiston mielipidettä ennen korkeimman maatalousopetuksen akate-
misoitumista, ja uudet käytännönläheiset alat veivät paljon resursseja. Maan-
viljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto ei saanut kovin hyviä ulkoisia puitteita 
Yliopistossa, mikä laski osaston statusta edelleen: pienten määrärahojen vuoksi 
alkuvuosina korkein maatalous- ja metsätalousopetus sijoitettiin vaatimattomiin 
ja pieniin tiloihin, sillä tuolloin ei ollut vielä selkeää näkemystä siitä, kuinka 
paljon opetustiloja uudet oppialat olisivat tarvinneet. Toisaalta maanviljelys-ta-
loudellisella osastolla ei ollut paljon määrärahoja, joten senkin vuoksi osaston 
laitokset sijaitsivat halpavuokraisissa vanhoissa, ränsistyneissä rakennuksissa ja 
entisten asuintalojen vuokrahuoneistoissa. 

Aleksanterin-Yliopiston ulkopuolellakaan monien mielestä korkeimman 
maanviljelys- ja metsäopetuksen siirto Helsinkiin ei vaikuttanut loppujen lo-
puksi onnistuneelta ratkaisulta. Akatemisoituminen aiheutti tyytymättömyyttä 
erityisesti Mustialassa koulutuksen saaneiden ja Mustialan opiston koulutuksesta 
vastanneiden agronomien keskuudessa. Lisäksi metsätieteiden professuureja ei 
voitu täyttää ensimmäisinä vuosina. Uudistukset näyttivät etenevän hitaasti by-
rokraattisessa Yliopistossa.518 Monet kannattivatkin korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen uudelleenakatemisoimista eli siirtoa omaan maatalouskorkea-
kouluunsa.

Uuden tiedekuntaosaston kehitystä ja laajenemista 1900-luvun alussa ei var-
mastikaan katsottu aina hyvällä Aleksanterin-Yliopiston muissa tiedekunnissa. 
Maanviljelys-taloudellinen osasto sai perustamisvaiheessaan lyhyessä ajassa uusia 
virkoja ja tiloja, vaikkakin 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä perustet-
tiin virkoja ja rakennettiin uusia tiloja myös Yliopiston vanhoihin tiedekuntiin 
ja tiedekuntaosastoihin. Huomaamatta ei varmasti jäänyt muissa tiedekunnissa 
myöskään se, että vuonna 1906 maanviljelys-taloudellisen osastoon perustettujen 
apulaisten palkkaus oli parempi kuin muiden vastaavien virkojen palkkaus muissa 
tiedekunnissa: maanviljelys-taloudellisen osaston apulaiset saivat 6 000 markkaa 
(nykyrahassa noin 23 000 euroa) vuodessa, kun taas esimerkiksi lääketieteellisen 
tiedekunnan kiinteiden ylimääräisten professorien palkkaus oli 5 000 markkaa 
(nykyrahassa noin 19 000 euroa) vuodessa. Tosin sekä maanviljelys-taloudellisen 
osaston apulaisilla että lääketieteellisen tiedekunnan ylimääräisillä professoreilla 
oli myös muita tehtäviä Yliopiston ulkopuolella kuten Maatalouskoelaitoksella tai 
sairaaloissa, joiden tehtävistä maksettiin lisäpalkkaa.519 Hyvin palkattujen virko-
jen lisäksi tiedekuntaosaston uusien tutkimus- ja opetustilojen järjestäminen vei 
paljon varoja. Kun tiedekuntaosaston ohjelmaan tuli myös agronomi- ja metsän-
hoitajakoulutus, osaston menot kasvoivat odotettua enemmän.520

Tiedekuntaosastossa oli erityisesti maatalousopetuksen ja metsäopetuksen 
välisiä sisäisiä jännitteitä, jotka hankaloittivat sen kehitystä ja huononsivat sen 
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ulkoista kuvaa. Ennen akatemisoitumistaan Suomen korkein maatalousopetus ja 
metsäopetus olivat olleet erillään omissa oppilaitoksissaan, joten niillä oli kum-
mallakin pitkäaikaiset ja erilaiset traditiot. Metsätieteissä myös vaikutti vahvasti 
saksalainen tutkimustraditio, jonka mukaan metsätalouden ja maatalouden tut-
kimuksen tulisi olla selvästi erillään toisistaan. Ensimmäisenä akatemisoitunut 
korkein maatalousopetus yritti dominoida myöhemmin Yliopistoon siirtynyttä 
metsäopetusta. Tämä näkyi siinä, etteivät metsätieteet saaneet yhtä monta pro-
fessuuria kuin maataloustieteet, ja että metsätieteet saivat vain yhden laitoksen, 
kun maataloustieteillä oli useita laitoksia. Lisäksi maanviljelys-taloudellisen tie-
dekuntaosaston nimi ei muuttunut metsätieteiden tulon jälkeen.521

Maanviljelys-taloudellisen osaston sisäiseen ilmapiiriin vaikutti muuallakin 
yhteiskunnassa ja Aleksanterin-Yliopistossa 1900-luvun vaihteessa ajankohtainen 
kielikysymys.522 Kun fennomanian innoittamana perustettujen suomenkielisten 
oppikoulujen oppilasmäärä ylitti ruotsinkielisten oppikoulujen oppilasmäärän, 
alkoi syntyä suomenkielellä oppikoulunsa käyneitten ensimmäisen polven aka-
teeminen sivistyneistö. Suomenkielisten oppikoulujen ansiosta jo vuonna 1905 
enemmistö uusista Aleksanterin-Yliopistoon sisäänkirjoittautuneista ylioppi-
laista oli äidinkieleltään tai sosiaaliselta taustaltaan suomenkielisiä. Tämä johti 
edelleen siihen, että suomi yleistyi vähitellen Yliopiston opetuskielenä.523 

Korkeimman maatalousopetuksen akatemisoituminen ei aluksi toteuttanut 
kenraali von Daehnin ja muiden fennomaanien kielipoliittisia päämääriä, eli että 
Aleksanterin-Yliopistossa korkein maatalousopetus olisi ollut suomenkielistä ja 
näin vahvistanut Yliopiston suomenkielisyyttä: maataloustieteiden ensimmäiset 
professorit olivat ruotsinkielisiä, joten alkuvuosina myös opetuskielenä oli usein 
ruotsi, vaikka suurin osa opiskelijoista oli suomenkielisiä.524 Myös korkeimman 
maatalousopetuksen asemaa Yliopistossa pohtineen toimikunnan enemmistö oli 
vuonna 1897 periaatteessa sitä mieltä, että maatalousopetuksen opetuskieli pitäisi 
olla suomi, sillä näin korkein maatalousopetus palvelisi parhaiten maan pääelin-
keinoa.525 Lisäksi ennen varsinaisen agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen 
alkua syyslukukauden avajaisissa vuonna 1904 rehtori Edvard Hjelt korosti, että 
maanviljelys-taloudellisella osastolla oli käytännöllis-taloudellista merkitystä 
maalle, joten oli luonnollista, että tiedekuntaosaston opetuskieli olisi pääasiassa 
suomi. Samaan aikaan muualla Yliopistossa esimerkiksi fyysis-matemaattisessa 
tiedekuntaosastossa ja lääketieteellisessä tiedekunnassa opetuskieli oli pääasiassa 
ruotsi.526 

Vuoden 1905 yleislakon jälkeen yhteiskunnallinen tilanne vapautui, mikä näkyi 
myös kielikysymyksen voimistumisena. Suomalainen Puolue vaati keväästä 1906 
alkaen Yliopiston suomenkielistämistä. Ongelma oli lähinnä siinä, että suomen-
kielinen opetus oli jakaantunut epätasaisesti: toisin kuin esimerkiksi maanvilje-
lys-taloudellinen tiedekuntaosasto, joka oli kaksikielinen, kaksi perinteistä tiede-
kuntaa eli lainopillinen ja lääketieteellinen tiedekunta sekä fyysis-matemaattinen 
tiedekuntaosasto olivat vielä hyvin ruotsinkielisiä. Teologinen tiedekunta sitä 
vastoin oli melkein kokonaan suomenkielinen. Erityisesti lainopillisen tiedekun-
nan ruotsinkielisyys herätti fennomaaneissa ärtymystä. Yliopistoon kaavailtiin 
tuolloin myös rinnakkaisprofessuurijärjestelmää, jossa useissa aineissa olisi ollut 
sekä suomen- ja ruotsinkielinen professuuri, mutta ehdotus ei kuitenkaan toteu-
tunut vielä vuosisadan alussa.527 Vuonna 1908 myös maanviljelys-taloudellinen 
tiedekuntaosasto antoi lausunnon rinnakkaisprofessuureista. Osaston opetuskieli 
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oli tuolloin pääasiassa suomi. Koska vuoden 1908 alussa korkein maatalousopetus 
oli vasta juuri alkanut ja metsäopetus alkamassa syksyllä eikä kaikkia opetusvir-
koja ollut vielä täytetty, tiedekuntaosaston mielestä oli vielä liian aikaista pohtia 
rinnakkaisprofessuureja.528

Kielikysymyksenkään vuoksi maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto 
ei ollut yhtenäinen. Tiedekuntaosaston kokouksissa olivat alkuvuosina usein 
vastakkain suuremman, lähinnä svekomaanisten opettajien johtaman maata-
lousopetuksen ja pienemmän, fennomaanista ajattelua edustaneen Cajanderin 
johtaman metsäopetuksen intressit. Yksi näkyvä esimerkki kielipoliittisesta kil-
voittelusta tiedekuntaosaston sisällä oli myös maatalous- ja metsätieteellisen seu-
ran perustamishanke, jota ajoivat maanviljelysprofessorit, erityisesti svekomaani 
Rindell: tieteelliseen seuraan olisivat kuuluneet sekä maatalous- että metsätieteet, 
jolloin metsätieteet olivat olleet huonommassa asemassa kuin maataloustieteet, 
kuten ne olivat myös tiedekuntaosastossa.529 

Kielipoliittisten näkemysten takana oli myös maatalouspoliittisia, professio-
naalisia ja tieteenfilosofisia ulottuvuuksia. Ruotsalais-liberalistinen, suurviljelijä-
intressejä, taloudellista rationaliteettia ja maatalouden luonnontieteellistä puolta 
korostanut maatalouspoliittinen näkemys oli vahvoilla tiedekuntaosastossa sen 
alkuaikoina. Tätä näkemystä edustivat tiedekuntaosastossa näkyvimmin profes-
sorit Rindell ja Grotenfelt. Tätä ajattelua vastaan oli maanviljelys-taloudellisessa 
osastossa erityisesti Hannes Gebhardin ajama fennomaaninen, vanhasuomalai-
nen sosiaalireformistinen ja osuustoimintaa lähellä oleva näkemys, joka painotti 
maatalouden yhteiskunnallista merkitystä. Fennomaanista ajattelua kannatti 
myös professori A. K. Cajander. Näin maanviljelys-taloudellisen osaston maata-
louspuolen johtomiesten maatalouspolitiikka törmäsi poliittista rationaliteettia 
korostaneeseen linjaan, joka korosti ensisijaisesti Suomen maatalouden yhteis-
kunnallisia ja käytännöllisiä realiteetteja kuten suurta ja vähävaraista maaseutu-
väestöä. 

Tilanne oli siis paradoksaalinen, sillä maanviljelys-taloudellinen osasto oli 
perustettu Aleksanterin-Yliopistoon, jotta suomenkielisyyden lisäksi ministeri-
valtiosihteeri von Daehnin ja muiden fennomaanien ajama sosiaalireformistinen 
ajattelu olisivat päässeet vahvoille maa- ja metsätalouden tutkimus- ja opetus-
toiminnassa. Tiedekuntaosaston maatalouspuolella vallinnut suurtilallisten etua 
ajanut henki ei parantanut maatalousammattikunnan varauksellisia suhteita 
agronomikoulutuksen opettajiin, erityisesti Rindelliä ja Grotenfeltiä. Vastakkain-
asettelu maatalousprofessoreiden kanssa tuli näkyviin myös Maanviljelysvirka-
miesyhdistyksessä (nykyinen Agronomiliitto), jossa vuonna 1909 keskusteltiin 
yhdistyksen nimen muuttamisesta. Konservatiivisessa ja elitistisessä hengessä 
Rindell ja Grotenfelt vastustivat yhdistyksen nimen muuttamista Agronomiseksi 
Yhdistykseksi, sillä uusi nimi olisi avannut yhdistyksen muillekin agronomiam-
mattilaisille kuin vain virkamiesagronomeille.530 

6. Maatalouden taloustieteen hankala alku 

Maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston sisällä oli alkuvuosina erimieli-
syyksiä myös korkeimman maatalousopetuksen sisällä koulutuksen suunnasta 
ja painotuksista. Vaikka uuden tiedekuntaosaston nimi oli maanviljelys-taloudel-
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linen, taloustieteillä oli marginaalinen asema siellä. Maanviljelysopin ja maanvil-
jelystalouden professori Gösta Grotenfelt keskittyi pääasiassa maanviljelysoppiin 
ennen kuin hänen professuurinsa jaettiin maanviljelysopin ja maanviljelystalou-
den professuureiksi vuonna 1906.531 Kansantaloustieteen ja agraaripolitiikan 
(maatalouspolitiikan) opetuksen vakinaistamista tiedekuntaosastossa varsinai-
sella professuurilla ajoi ensimmäisenä aktiivisesti maanviljelyksen taloustieteen ja 
tilastotieteen dosentti Hannes Gebhard (1864–1933, dosentti 1899–1906, professori 
1909–1927). Agraaripolitiikan professuuri – kuten ei myöskään metsäpolitiikan 
professuuri – ei kuitenkaan toteutunut 1900-luvun alussa, sillä maanviljelys-
taloudellisessa osastossa kaikki eivät hyväksyneet teoreettis-filosofista opetusta 
käytännönläheisen opetuksen rinnalla. Toisaalta kyse oli myös aatteellisesta risti-
riidasta eli tiedekuntaosaston sisäisestä, erityisesti suurtilallisten etuja ajaneen 
ruotsalais-liberalistisen sekä toisaalta pienviljelijäin etuja ajaneen, sosiaali-agraa-
risen fennomaanisen liikkeen kannattajien välisistä jännitteistä. Tiede ja politiik-
ka sotkeutuivat, kun tiedekuntaosaston maataloustieteiden professorit Rindell ja 
Grotenfelt yrittivät ajaa edustamiensa uusien käytännönläheisten alojensa asiaa 
Yliopistossa ja vakiinnuttaa niiden asemaa, mutta osaston professoriksi pyrki 
fennomaani Gebhard, joka myös ajoi moderneja mutta monen silmissä myös 
radikaaleja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä kuten sosiaalireformeja ja osuuskun-
ta-aatetta, joiden ohjaukseen olisi hänen mielestään tarvittu myös yliopistollista 
agraaripolitiikan oppituolia. 

Maatalouden taloustieteen merkitys oli nousemassa Euroopassa 1800–1900-lu-
kujen vaihteessa: 1870-luvulta alkoi taloudellisesti epävakaa kausi, ja samoihin 
aikoihin höyrylaivojen ja rautateiden myötä Pohjois-Amerikan halpa vilja alkoi 
tulla maailmanmarkkinoille ja kilpailla eurooppalaisten viljantuottajien kanssa. 
Esimerkiksi 1860–1870-luvuilla amerikkalainen tuontivilja oli puolet halvem-
paa kuin ranskalainen vilja. Tullipolitiikan lisäksi piti pohtia muitakin keinoja 
kehittää eurooppalaista maataloutta. Tätä ennen 1800-luvun alkupuoliskolla 
oli ollut pitkään maatalouden tuottavuuden vakaan kasvun kausi, minkä seu-
rauksena taloustiedettä ei pidetty enää niin tärkeänä osana maataloutta kuin 
esimerkiksi 1700-luvulla fysiokraattien aikana, ja luonnontieteet olivat saaneet 
merkittävän aseman maatalouden tutkimuksessa. Englantilainen taloustieteili-
jä Alfred Marshall julkaisi vuonna 1890 Principles of Economics -teoksen, joka 
vaikutti taloustieteen modernin mikroteorian kehitykseen. Marshallin mukaan 
taloudelliset konfliktit voidaan parhaiten ratkaista vapailla markkinoilla. Sak-
sassa vaikutti 1900-luvun alussa maanviljelysopin professori Friedrich Aereboe 
(1865–1924), joka kannatti maatilan voimaperäistä viljelyä lisäämällä erityisesti 
työpanosta riittävän tilakohtaisen tuotannon saavuttamiseksi ja jotta saksalainen 
maanviljely olisi voinut kilpailla yhdysvaltalaisen maanviljelyn kanssa. Aereboen 
mielestä tuotanto kasvoi, kun lisättiin pientilojen lukumäärää ja rajoitettiin 
suurtilojen kokoa. Myös sveitsiläinen maataloustieteen professori Ernst Laur 
(1871–1964) keskittyi tarkastelemaan pienviljelijöiden asemaa ja yritti soveltaa 
kapitalistisen yrityksen teoriaa pieniin perheviljelmiin. Maatalouspolitiikka oli 
hänen mielestään keino ratkaista maatalouden markkinointiongelmia. Laur ke-
hitti pientiloja varten helpon yhdenkertaisen maatalouskirjanpidon, joka otettiin 
käyttöön useissa maissa.532

Maanviljelyksen kansantaloustieteellä oli pitkään marginaalinen asema Suo-
messa, ja sen katsottiin kuuluvan maanviljelystalouden oppialaan. Maanviljelyk-
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sen kansantalouden eriytymistä omaksi yliopistolliseksi oppiaineeksi vaikeutti 
se, että maataloustieteitä pidettiin pitkään vain luonnontieteinä eikä suinkaan 
taloustieteelle läheisinä, ja maanviljelyksen kansantalousoppia ei opetettu 
Mustialan maanviljelysopistossa tuleville agronomeille. Kun 1890-luvulla poh-
dittiin korkeimman maatalousopetuksen uudistamista, talousopista suunniteltiin 
korkeintaan sivuainetta, sillä se oli monelle tuolloin vielä tuntematon oppiaine 
Suomessa. Kun konsistorissa käsiteltiin maataloustieteiden akatemisoimista Yli-
opistoon, ehdotettiin maanviljelyksen kansantalouden opettajan viran perusta-
mista. Konsistorin asettaman komitean sihteerinä oli tuolloin Hannes Gebhard. 
Berliinin maanviljelyskorkeakoulun kansantaloustieteen professori Seringen oli 
suositellut hänelle, että Aleksanterin-Yliopistoon perustettaisiin neljä maanvilje-
lysprofessuuria eli maanviljelyksen (erityisesti sen kemian), kansantaloustieteen, 
kasvi- tai maanviljelysopin sekä kotieläin- ja meijerinhoito-opin professuurit. 
Oppituoleja perustettiin aluksi kuitenkin kaksi, mutta tarkoitus oli myöhemmin 
perustaa lisää oppituoleja eli mahdollisesti myös maanviljelyksen kansantalous-
tieteen professuuri.533

Metsänhoitajan poika Hannes Gebhard oli jo varhain tutustunut Suomen maa-
seudun oloihin, ja hän väitteli vuonna 1889 lisensiaatiksi taloushistorian alaan 
kuuluvalla väitöskirjalla Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571, joka käsittelee 
tilastollisesti etenkin maatalousoloja. Kansan sivistäminen oli hänelle tärkeää. 
Sen lisäksi että Gebhard kirjoitti pääasiassa Valvojaan ja Kyläkirjaston Kuvaleh-
teen, ja vuonna 1890 hän perusti suomenkielisen kustannusosakeyhtiö Otavan. 
Samana vuonna hänet nimitettiin Aleksanterin-Yliopiston Pohjoismaiden histo-
rian dosentiksi.534 

Monien muiden sitoumusten vuoksi dosentti Gebhardilla ei kuitenkaan riittä-
nyt aikaa yliopistouralle, sillä hän ei aina ehtinyt valmistella luentojaan. 1890-lu-
vulla hän saikin osittaisen luennoimisvapauden matkojen ja muiden tieteellisten 
töiden vuoksi sekä myöhemmin terveydellisten syiden vuoksi. Hannes Gebhard 
suuntautuikin tässä vaiheessa enemmänkin agraaripoliitikoksi ja taloustutkijak-
si. Hän matkusti talvella 1893–1894 Saksaan ja Itävaltaan tutkimaan maanvilje-
lyksen kansantaloutta ja maanviljelystilastointia ja seurasi kansantaloustieteen 
opetusta ja luentoja erityisesti Berliinin yliopistossa. Tämä matka oli käänteen-
tekevä Gebhardin ajattelussa, ja hän alkoi suuntautua historiantutkijasta talous-
tieteisiin ja maatalouspolitiikkaan sekä osallistua myös Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen toimintaan. Hannes Gebhardin esikuvana oli taloustieteen saksa-
lainen tutkimustraditio, jonka edustajia olivat hänen ohjaajanaan Saksassa olleet 
kuuluisa maatalouden taloustieteilijä Max Sering sekä nuoren polven saksalaisen 
historiallisen koulukunnan johtaja Gustav von Schmoller ja valtiososialismin 
teoreetikko Adolph Wagner. Palattuaan Suomeen Gebhard julkaisi vuonna 1895 
suomalaisen yhteiskuntatieteen uraauurtavan tutkimuksen Maanviljelystilasto 
meillä ja muualla, joka painotti tarkkojen tilastojen merkitystä yhteiskuntapo-
litiikassa ja -suunnittelussa. Saksalaisen historiallisen koulukunnan keskeisiä 
tutkimuskohteita olivat sosiaaliset kysymykset, ja sen innoittamana Gebhardin 
tutkimuskohteiksi tulivat niin sanottu suuri maakysymys eli torpparikysymys ja 
tilattoman väestön asutuspolitiikka ja siihen liittyen myös uudistilojen metsän-
käyttöpolitiikka.535 

Gebhard osallistui aktiivisesti 1890-luvulla käytyyn keskusteluun maatalous-
opetuksen tulevaisuudesta, sillä hänen mielestään myös koulutusreformi oli 
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keskeisiä maatalouden kehittämisen välineitä. Korkeimman maatalousopetuk-
sen lisäksi Hannes Gebhard kiinnitti usein huomiota myös alempien maatalous-
koulujen kehittämiseen ja maanviljelyslyseon perustamiseen.536 Vuonna 1894 
Valvoja-lehdessä hän kannatti agronomikoulutuksen siirtämistä Aleksanterin-
Yliopistoon ja alempien maatalouskoulujen muuttamisesta suurtilallisia hyödyt-
täneistä, lähinnä kartanoiden vouteja kouluttaneista oppilaitoksista enemmän 
itsenäisten pienviljelijöiden koulutusinstituuteiksi. Viljelijöitä tuli sivistää, jotta 
etenkin uudistilalliset olisivat saaneet tiloillensa täyden omistusoikeuden. Hän 
ajoi saksalaismallista maataloustieteellistä koulutusta ja myös taloustiedettä Yli-
opistoon ja näin pohjusti uutta akateemista uraansa taloustieteilijänä. Gebhard 
oli myös sitä mieltä, että Aleksanterin-Yliopisto painotti todelliselle elämälle 
vierasta opiskelua, sillä siellä muun muassa oli sanskritissa ja itämaisissa kielissä 
neljä opettajaa.537 

Edelleen vuonna 1896 Gebhard ehdotti, että Yliopistoon siirrettäviä maan-
viljelystieteellisiä oppiaineita varten olisi perustettava taloudellinen tiedekunta, 
jossa olisi ollut myös kansantaloustieteen opetusta.538 Vuonna 1896 tehty päätös 
siirtää maataloustieteellinen opetus ja tutkimus Yliopistoon oli pitkälti Hannes 
Gebhardin ehdotuksen mukainen.

Dosentti Gebhardin Keski-Euroopan matkan jälkeen vuonna 1894 julkaistiin 
Valvojassa hänen artikkelinsa ”Yliopistokysymyksiä”. Siinä hän kirjoitti myös ta-
loustieteen asemasta Suomessa ja vertasi tilannetta muihin Euroopan valtioihin. 
Hän Gebhard huomautti, että ”[n]ykyajan kysymyksistä ovat tärkeimmät talou-
delliset, ja sen vuoksi taloustiede viime vuosina on suurissa kulttuurimaissa tullut 
yhä tärkeämmäksi.” Erityisesti Saksan yliopistoihin oli perustettu paljon talous-
tieteen virkoja. Aleksanterin-Yliopistossa oli tuolloin vain yksi huonosti palkattu 
taloustieteen dosentti, joten Suomi oli taloustieteen kehityksessä jäänyt jälkeen 
moniin eurooppalaisiin valtioihin verrattuna. Aleksanterin-Yliopistossa oli 
kaksi 1700-luvulla taloustieteen tutkimusta varten perustettua stipendirahastoa 
eli Ekestubben ja Sedercrantzin rahastot, joista ensimmäisen stipendejä jaettiin 
luonnontieteilijöille ja jälkimmäisen stipendejä kenelle tahansa tutkinnon suo-
rittaneelle taloustieteen opetuksen puuttuessa. Vuonna 1886 kansantaloustieteen 
professuuri oli kaatunut konsistorissa kielikysymykseen ja siihen, että taloustie-
de oli vielä uusi ja tuntematon oppiala Suomessa. Tuolloin kuitenkin päätettiin 
aloittaa taloustieteen opetus lakitieteellisessä tiedekunnassa taloustieteen dosen-
tuurin voimin, mikä ei kuitenkaan täysin onnistunut. Vuodesta 1887 Yliopistossa 
oli kuitenkin ollut tilastotieteen dosentuuri, jonka luennoille oli vähitellen tullut 
lisää kuulijoita. Suomen huono taloudellinen tilanne kuten velkaantuneet ti-
lanomistajat ja virkamiehet, huonosti menestyneet yritykset ja torppareiden ja 
tilattomien asema tarvitsivat Hannes Gebhardin mielestä ”tieteellisiä työvoimia 
ja taloustieteellistä sivistystä” eli yliopistokoulutuksen saaneita taloustieteilijöitä. 
Gebhardin mielestä Aleksanterin-Yliopiston yksipuolinen esteettis-kielitieteelli-
nen yliopisto-opetus oli vieroittanut nuorisoa kotimaan tutkimuksesta, mutta 
taloustieteen avulla ylioppilaat saattoivat olla aikaisempaa paremmin hyödyksi 
isänmaansa olojen parantamiseksi.539

Suomessa kansantaloustieteen opetus alkoi ensin lainopillisessa tiedekun-
nassa, jossa vuonna 1852 muutettiin talousoikeuden professuuri talousoikeuden 
ja kansantaloustieteen professuuriksi. Sen ensimmäinen viranhaltija oli Axel 
Liljenstrand (1821–1895, virassa 1857–1877). Lakitieteellisessä tiedekunnassa kan-
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santaloustieteen opinnot olivat osa virkatutkintoa, mutta kansantaloustiede oli 
kuitenkin enemmän sivuaine. Vuonna 1895 tutkintovaatimukset kuitenkin muut-
tuivat niin, että kansantaloustiede ei enää sisältynyt oikeustutkintoon.540 Juuri 
tämän vuoksi kansantaloustieteen asema näytti Gebhardin mielestä heikentyneen 
Aleksanterin-Yliopistossa, samalla kun taloustieteen merkitys oli kasvamassa. 

Ennen työväenliikkeen radikalisoitumista sosiaalireformistinen vanhasuo-
malainen Hannes Gebhard oli mukana sosiaaliliberalistisessa wrightiläisessä 
työväenliikkeessä. Gebhard ei ollut sosialisti mutta kannatti maaseudun olojen 
kohentamista, minkä vuoksi hän sai tukea sosiaalidemokraateilta. Elokuussa 
1903 pidetyn Forssan puoluekokouksen jälkeen, johon myös dosentti Gebhard 
osallistui ja jossa hän esitelmöi osuustoiminnasta, hän alkoi kuitenkin erkaantua 
työväenliikkeestä. Samoihin aikoihin työväen osuustoiminnan ja maaseudun 
osuustoiminnan välille alkoi syntyä ristiriitoja.541 

Hannes Gebhardia on pidetty Suomen osuustoimintaliikkeen isänä. Osuustoi-
minnasta tuli hänelle tärkeä väline talonpoikien ja pienviljelijöiden taloudellisen 
aseman nostamiseksi. 1800-luvun lopussa hän tutustui osuuskuntatoimintaan eri 
puolilla Eurooppaa. Vuonna 1899 Hannes Gebhard julkaisi laajan teoksen Maan-
viljelijäin yhteistoiminnasta ulkomailla. Samana vuonna Suomessa alettiin suun-
nitella osuustoimintalakia, joka tuli voimaan vuonna 1901. Lisäksi vuonna 1899 
Gebhard oli yhdessä A. Osw. Kihlmanin kanssa perustamassa Pellervo-Seuraa 
edistämään osuustoimintaa sekä parantamaan kansansivistystä ja vähävaraisten 
maanviljelijöiden taloudellista asemaa etenkin osuuskassajärjestelmän avulla. 
Samoihin aikoihin oli käynnissä maanviljelys-taloudellisen osaston maanvilje-
lystalouden ja maanviljelysopin professuurin nimitysprosessi, ja monet epäilivät 
keskeiseksi maanviljelystalouden kehittäjäksi nousseen Hannes Gebhardin ha-
kevan tätä virkaa.542 

Tohtori Hannes Gebhard kuitenkin pyrki toisen oppiaineen opettajaksi. 
Maaliskuussa 1899 historiallis-kielitieteellisen tiedekuntaosaston kokoukses-
sa käsiteltiin dosentti Gebhardin anomusta maanviljelyksen kansantalous- ja 
tilastotieteen dosentiksi. Hakijan tarkoitus oli siirtyä myöhemmin dosentiksi 
toimintansa aloittavaan maanviljelys-taloudelliseen osastoon. Talousoikeuden ja 
kansantaloustieteen professori J. N. Lang, oli ehdottanut taloustieteen varsinaisen 
professuurin perustamista historiallis-kielitieteelliseen osastoon jo vuonna 1885, 
antoi Gebhardin hakemuksesta lausunnon. Siinä hän puolsi Gebhardin nimit-
tämistä hakijan tieteellisen näytön perusteella sekä huomautti, että hakija oli 
käsitellyt ajankohtaisia agraaripoliittisia ja -historiallisia kysymyksiä. Kesäkuus-
sa 1899 Gebhard nimitettiinkin dosentiksi. Hän olisi itse halunnut dosentuurin 
nimikkeeksi maatalouspolitiikka, mutta tuolloisessa, helmikuun 1899 manifestin 
jälkeisessä poliittisessa ilmastossa maatalouspolitiikka olisi saattanut vaikuttaa 
venäläisten viranomaisten mielestä arveluttavalta. Tämän vuoksi Gebhardista 
tuli kansantalous- ja tilastotieteen dosentti, jonka oppiala oli saanut esikuvansa 
lähinnä Saksasta ja oli kansantaloustieteen erikoisala. Näin Yliopisto sai ajankoh-
taisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyneen dosentuurin ja sellaista opetusta, 
jota Hannes Gebhard oli joitakin vuosia aikaisemmin toivonut kritisoidessaan 
Yliopistoa.543 

Kun Grotenfeltiä oltiin nimittämässä maanviljelystalouden ja -opin pro-
fessoriksi, fennomaaniset historianprofessorit J. R. Danielsson ja E. G. Palmén 
ehdottivat historiallis-kielitieteellisen tiedekuntaosaston kokouksessa dosentti 
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Gebhardin nimittämistä maanviljelyksen kansantalous- ja tilastotieteen yli-
määräiseksi professoriksi vuonna 1901.544 Edistääkseen nimitystään dosentti 
Gebhard kirjoitti Valvojassa artikkelin ”Maatalousoppi ja maanviljelyksen kan-
santaloustiede tutkimus- ja opetusaineina”, jossa hän teki selkoa maanviljelyk-
sen kansantalouden oppihistoriasta sekä siitä, miten se erosi maatalousopista.545 
Lausunnotissaan asiantuntijat pitivät Gebhardin teoksia maanviljelystilastoista 
ja maanviljelijöiden yhteistoiminnasta sekä Englannin maatalouspolitiikasta 
ansioituneina. Ruotsinmieliset professorit kuitenkin asettuivat fennomaanista 
Gebhardia vastaan: heidän mielestään dosentti Gebhardin opetustoiminta ei ollut 
tarpeeksi uutteraa eikä hänen kirjallinen toimintansa ollut tarpeeksi tieteellistä. 
Historiallis-kielitieteellinen osasto kuitenkin päätti niukalla enemmistöllä (äänin 
6–5) esittää yliopiston kassanhoitaja, dosentti Hannes Gebhardin nimittämistä 
professoriksi. Konsistorissa professuuri kuitenkin kaatui svekomaanis-liberaalien 
professorien vastustukseen. Myös professorit Grotenfelt ja Rindell vastustivat 
Gebhardin nimitystä – olihan tämä avoimesti vastustanut Grotenfeltin nimi-
tystä muutama vuosi aikaisemmin. Asiaa käsiteltiin konsistorissa keväällä 1902. 
Konsistorissa ruotsinmieliset olivat enemmistönä, joten se hylkäsi Gebhardin 
nimittämisen professoriksi äänin 19–12.546 Merkittävä syy Gebhardin profes-
suurin kariutumiseen oli myös se, että kansantalous- ja tilastotiede olivat vielä 
uusi oppialoja – myös Gebhardin pätevyydestä lausunnon antanut senaattori, 
Pellervo-Seuran johtokunnan jäsen Julian Serlachius myönsi, että kansatalous- ja 
tilastotiede olivat hänelle jokseenkin vieraita.547

Dosentti Gebhardin luentoja seurannut kuulijakunta otti kuitenkin nimitys-
asiassa hävinneen vastaan suosionosituksin seuraavalla luennolla. Keväällä 1902 
Gebhardin agraaripolitiikan luennot olivat hyvin suosittuja. Niitä seurasi histo-
riallis-kielitieteellisen osaston oppisalissa suuri kuulijakunta, noin 70–90 kuu-
lijaa. Opiskelijoiden joukossa oli sivuaineopiskelijoita ja sellaisia, jotka pelkästä 
mielenkiinnosta ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin seurasivat näitä 
luentoja. Jo seuraavana vuonna keskusteltiin jälleen Gebhardin ylimääräisestä 
professuurista, mutta hän ei suostunut virkaan.548 

7. Osuustoimintadosentti vastaan maatalousprofessorit 

Dosentti Hannes Gebhard halusi itselleen maataloustieteen varsinaisen pro-
fessuurin eikä ylimääräistä professuuria, jotta hän olisi voinut vaikuttaa myös 
tiedekuntaosaston päätöksiin. Tilanne oli paradoksaalinen, sillä Gebhard oli ak-
tiivisesti ajanut maanviljelys-taloudellisen osaston perustamista, muttei päässyt 
tiedekuntaosastoon haluamaansa virkaan. Gebhard ajautui näkyvästi vastakkain 
professori Grotenfeltin ja professori Rindellin kanssa. Kun maaliskuussa 1903 tie-
dekuntaosasto käsitteli maanviljelys-taloudellisen osaston uusia sääntöjä agrono-
mikoulutuksen siirtoa varten, osaston ruotsinmielinen enemmistö eli professorit 
Grotenfelt ja Rindell sekä apulainen Reuter tyrmäsivät dosentti Gebhardin nä-
kemykset agraaripolitiikan varsinaisen professuurin perustamisesta. He kannat-
tivat agronomiatutkintoon sisältyvän kansantaloustieteen opintojen liittämistä 
maanviljelystalouden professuurin – joka erotettaisiin maanviljelystalouden ja 
maanviljelysopin professuurista – vastuulle ja agraaripolitiikan opintoja joko his-
toriallis-kielitieteellisen tai lainopillisen tiedekunnan kansantalouden opettajan 
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vastuulle. Tiedekuntaosaston lausunnon mukaan agraaripolitiikka oli maatalous-
opetuksessa täysin perifeerinen oppiaine eikä kuulunut maatalouteen tai maa-
taloustieteisiin vaan lähinnä kansantaloustieteeseen tai taloudelliseen oikeuteen, 
ja oppiaine oli suppea ja sen hyötynä olisi ollut lähinnä nostaa opiskelijoiden kä-
sitystä maatalouden sosiaalisesta merkityksestä. Lisäksi tiedekuntaosasto oli sitä 
mieltä, että maanviljelytalouden oppiaineella oli paljon suurempi merkitys kuin 
agraaripolitiikan oppiaineella olisi, sillä maataloutta ja myös pienviljelijöiden 
asemaa tuli edistää ensisijaisesti kehittämällä maanviljelystaloutta eikä niinkään 
agraaripoliittisten reformien avulla.549 

Tiedekuntaosaston enemmistön kanta agraaripolitiikan oppiainetta vastaan 
heijasteli epäluuloa fennomaanien sosiaali-agraarista ajattelua kohtaan mutta 
kertoi myös siitä, että oppiaineet eivät olleet vielä eriytyneet: mikrotalouteen 
keskittyvän maanviljelystalouden (myöhemmin maatalousekonomia) ja makro-
talouteen keskittyvän agraaripolitiikan (myöhemmin maatalouspolitiikka) väli-
nen ero ei ollut aivan selvä. 

Dosentti Gebhard antoi eriävän lausunnon, jossa hän ehdotti tiedekunta-
osastoon kansantaloustieteen varsinaista professuuria, jonka opetusalaa olisivat 
erityisesti agraari- ja metsäpolitiikka. Kansantaloustieteen oppituolista olisi 
tullut maataloustieteiden neljäs varsinainen professuuri sen sijaan, että maan-
viljelystalouden ja maanviljelysopin professuuri olisi jaettu kahteen varsinaiseen 
professuuriin. Tiedekuntaosaston enemmistö kuitenkin tyrmäsi kansantalouden 
professuurin perustamisen ja sen sijaan ehdotti agraaripolitiikan ylimääräisen 
opettajan viran perustamista. Tämä osoitti Gebhardin mielestä kitsautta kan-
santaloustiedettä kohtaan. Sen vuoksi eriävässä lausunnossaan Gebhard esitte-
li – erityisesti saksalaiseen tutkimustraditioon viitaten – kansantaloustieteen 
traditioita. Hän kiinnitti huomiota etenkin agraari- tai maatalouspolitiikkaan, 
joka oli osa kansantaloutta ja jonka tarkoitus oli tieteellisin menetelmin parantaa 
maatalouden asemaa. Gebhard katsoi maatalouspolitiikkaan kuuluviksi muun 
muassa ajankohtaiset maakysymykset, maatalouden rahoituksen, valtion toimet 
maatalouden parantamiseksi kuten koulutusuudistukset, sekä tuolloin alkamassa 
olleen yhdistys- ja osuuskuntatoiminnan. 

Gebhard otti huomioon lausunnossaan myös sen, että kansantalouden opetuk-
sen tarve oli kasvamassa, kun metsänhoitajien koulutus oli siirtynyt Yliopistoon. 
Erityistä huomiota dosentti Gebhard kiinnitti lausunnossaan maatalouden so-
siaalieettiseen puoleen: maataloustieteet eivät voineet olla ainoastaan luonnon-
tieteitä, kuten oli tiedekuntaosaston enemmistön kanta. Dosentti Gebhard piti 
kansantaloustieteen ja maatalouspolitiikan opintoja tuleville agronomeille sen 
vuoksi tärkeinä, että niiden avulla saattoi tutustua myös filosofiaan ja historiaan. 
Hän näki tässä yhtymäkohtia ministerivaltiosihteeri von Daehniin, joka halusi 
siirtää korkeimman maatalousopetuksen ja -tutkimuksen Yliopistoon ja näin 
korostaa idealistisempia intressejä ja elämänkatsomusta kuin pelkästään mate-
rialismia, jonka von Daehn katsoi kasvavan kaupungeissa.550

Eriävän lausunnon lisäksi toukokuussa 1903 dosentti Gebhard laati vielä 
konsistorille erillisen vastineen maanviljelys-taloudellisen osaston kokouksessa 
maaliskuussa 1903 tehdyistä päätöksistä. Gebhard perusteli agraaripolitiikan 
oppiaineen perustamista sillä, että muutamassa vuodessa osuustoiminnan mer-
kitys oli kasvanut Suomessa ja vuonna 1901 oli tullut voimaan osuustoimintalaki. 
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Osuustoiminnalla oli ollut suuri merkitys maataloustuotannon ja maataloustek-
niikan kehitykselle Euroopassa.551

Kansantaloustieteen oppituolin perustamista jouduttaakseen Hannes Gebhard 
kirjoitti Maamies-lehteen artikkelin ”Mitä meidän maanviljelysprofessorimme 
opettavat osuustoiminnasta”. Tämä sai edelleen aikaan paljon uusia artikkeleita 
eli näkyvää julkista keskustelua, joka toi esiin tiedekuntaosaston sisäisiä kiistoja 
eikä antanut maanviljelys-taloudellisesta tiedekuntaosastosta kovin hyvää kuvaa 
ulospäin. Lehtikirjoittelussa oli mukana paljon akateemista saivartelua mutta 
myös henkilökohtaisuuksiin menevää syyttelyä. Hannes Gebhardin ensimmäisen 
artikkelin tarkoitus oli osoittaa, että toisin kuin hänellä, Gösta Grotenfeltillä ja 
Arthur Rindellillä ei ollut oikeaa käsitystä tärkeästä ajankohtaisesta maatalou-
den uudistuksesta eli osuustoiminnasta, koska tiedekuntaosaston lausunnossa 
konsistorille he vähättelivät maatalouspolitiikan oppiaineen ja osuustoiminnan 
merkitystä. Osaston lausunnon mukaan kukoistava osuustoiminta vaati maan-
viljelijöiden korkeampaa sivistystä, mutta osuustoiminta oli suunnattu lähinnä 
pienviljelijöille, jotka eivät voineet hyötyä osuustoiminnasta ennen kuin heidän 
asemaansa parannettaisiin. Gebhard kuitenkin osoitti, että monissa maissa 
osuustoiminta kukoisti juuri köyhien ja huonosti koulutettujen keskuudessa, ja 
että osuustoiminta oli parantanut heidän asemaansa.552 

Professorit Grotenfelt ja Rindell laativat Maamieheen vastineen Gebhardin 
kirjoitukseen. Siinä he syyttivät dosentti Gebhardia muun muassa osuustoimin-
nan yksipuolisesta ajamisesta ja ahdasmielisestä puolustamisesta omassa kirjoi-
tuksessaan eli ”kyhäyksessään” ja siitä, ettei Gebhard ymmärtänyt järkiperäisen 
maatalousjärjestelmän merkitystä. Lisäksi he valittelivat, ettei Gebhard ollut 
tälläkään kertaa ”voinut olla käyttämättä vähemmän sopivaa, kiihkoisaa kieltä 
ja tekemättä loukkaavia persoonallisia hyökkäyksiä”.553 Edelleen tähän vastinee-
seen dosentti Gebhard vastasi myöhemmin Maamiehessä hyvin suorasukaisella 
vastineella, jossa hän jälleen puolusti Suomen pienviljelijöiden osuustoiminnan 
mahdollisuuksia sekä syytti maatalousprofessoreita muun muassa sanansaivar-
telusta ja epätieteellisyydestä: ”[M]inä en ole lainkaan ollut käsittänyt heidän 
oppiaan »järkiperäisen maatalousjärjestelmän merkityksestä». Mutta sitä lienee 
vaikea muittenkin käsittää, ja syyksi tähän luulisin sitä, että meidän maanviljelys-
professoriemme opilla »järkiperäisen maatalousjärjestelmän merkityksestä» ei ole 
mitään tekemistä tieteen eikä kokemuksen kanssa. – – Minä puolestani jättäisin 
Suomen maanviljelyksen historian ratkaistavaksi, kumpiko näköpiiri näissä 
asioissa oli ahtaampi, yhden tohtorinko vaiko – kahden professorin yhteensä.”554

Professorit Grotenfelt ja Rindell kirjoittivat Gebhardin artikkeliin vielä uuden 
vastineen ”Loppusana tohtori Hannes Gebhard’ille”, jossa he osoittivat kannat-
tavansa kukoistavaa mutta maltillista ja järkiperäistä, tieteelliseen tutkimukseen 
ja ammattitaitoon nojautuvaa osuustoiminta-aatetta: ”pienviljelijäin on vaikeata 
saada tarkoitettua hyötyä osuustoiminnasta, jolleivät he voi hyväkseen käyttää 
järkiperäisen maanviljelyksen apukeinoja; näihin kuuluvat ammattitiedot, joiden 
joukossa ne, jotka tarkoittavat nykyään välttämättömäksi tulleen voimaperäisem-
män talouden muotoja, ovat erityisen tärkeitä; nämä muodot eivät meillä vielä 
ole keksittyjä ja voidaan ne muodostaa valmiiksi vain tieteen avulla.” Lisäksi he 
avoimesti syyttivät dosentti Gebhardia tietämättömäksi: ”Kun tri G. [eli Geb-
hard] ei ole kammonut laajasti ja lausuntojamme vääristellen kuvailla meidän 
tietämättömyyttämme maanviljelystaloudellisella alalla, saa hän pitää hyvänään 
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sen selityksen, että me hänen selittelyissään emme ole tavanneet syitä muuttaa 
sitä arvostelua hänestä, että hän maanviljelystietojen puutteessa on saanut yksi-
puolisen ja väärän käsityksen monesta kysymyksestä – myöskin maanviljelys-
talouden alalta.”555 

Dosentti Gebhard vastasi jälleen tähän kirjoitukseen Maamiehessä ja väitti 
siinä, että vastineessaan Grotenfelt ja Rindell ”ovat kadottaneet mielenmalttin-
sa niin, että he todistamattomissa ilkeyksissä menevät yli kaikkien säädyllisten 
rajojen”. Lisäksi Gebhard piti heitä röyhkeinä, sillä he olivat hänen mielestään 
esittäneet väitteitä asioista, joista heillä ei ollut tarpeeksi tietoa. Lisäksi Gebhard 
edelleen puolusti osuustoiminnan merkitystä maanviljelykselle ja maatalous-
 opetukselle Suomessa eli yleensä sellaisissa maissa, joissa ”maanviljelystekniikki 
on alhainen ja »uusia järjestelmiä ei ole keksitty»”.556

Maatalousprofessorien ja dosentti Gebhardin julkinen väittely lisäsi epäluuloa 
sekä uutta tiedekuntaosastoa että sen opetustoimintaa kohtaan. Kun professorit 
Rindell ja Grotenfelt näyttivät vähättelevän osuustoiminnan merkitystä, he sa-
malla vähättelivät viljelijöiden enemmistöä ja näin etääntyivät käytännöllisestä 
maataloudesta. Monet alkoivatkin pitää maanviljelys-taloudellisen osaston ope-
tusta liian teoreettisena, vaikka maanviljelysprofessorit juuri halusivat ylläpitää 
käytännönläheisyyttä ja estää korkeimman maatalousopetuksen liiallista teore-
tisoitumista muun muassa torjuessaan agraaripolitiikan oppituolin. 

Polemiikki sai uusia ulottuvuuksia ja levisi myös sanomalehdistöön. Uudessa 
Suomettaressa kesäkuussa 1903 nimimerkki Maamies kirjoitti mielipidekirjoituk-
sen ”Käytäntö ja teoria maataloudessa. Sananen ”osuusherroista” ja maanviljelys-
professoreista”. Siinä kirjoittaja kyseenalaisti maatalousprofessoreiden käsityksen, 
että maanviljelijät tarvitsivat enemmän sivistystä ja tieteellistä tutkimusta ennen 
kuin voitiin perustaa kukoistavaa osuustoimintaa Suomeen. Lisäksi maatalous-
tieteiden professorit näyttivät etääntyneen käytännön elämästä: ”Arvatenkin pro-
fessorit yliopistossa rupeavat ahkerasti tuota [maatalous]järjestelmää keksimään, 
sen voi otaksua sekä heidän virka-asemastansa että entisten harrastuksestansa. 
Mutta, hyvät herrat professorit, kyllä Teillä nyt onkin kiire. Sillä me käytännön 
miehet emme tosiaankaan jaksa kauvan odottaa. Tästä näet helposti toteutuu, 
ennen kurki kuolee kuin suo sulaa. Jos ei siis Teillä piakkoin valmistu maatalous-
järjestelmä-keksintönne, niin meidän täytyy omin päin ryhtyä puuhiimme ilman 
tutkimustenne apua. Emme myös voi luvata sitten enää, kuin keksintönne ehkä 
kerran on valmistunut, luopua kaikesta entisestä toiminnastamme, ottaaksemme 
tuon keksityn järjestelmän käytäntöön. Varamme eivät näet riitä tällaisiin.”557 
Tähän kirjoitukseen vastasi Hannes Gebhard, jonka mielestä maatalouden käy-
täntöä ja teoriaa ei pitänyt asettaa vastakkain – edustihan hän itse enemmän 
maatalouden teoriaa kuin käytäntöä. Mutta Gebhard kuitenkin huomautti, että 
suomalaiset maataloustieteilijät olivat harvoin ”kyenneet esittämään sellaisia 
teorioja, että maanviljelijät olisivat tulleet huomaamaan niiden hyödyn”.558

Samaan aikaan kun maanviljelys-taloudellisessa osastossa käytiin keskustelua 
kansantaloustieteen opetuksesta, Aleksanterin-Yliopistossa tapahtui taloustieteen 
viroissa kehitystä. Vuonna 1906 perustettiin historiallis-kielitieteelliseen tiede-
kuntaosastoon kansantaloustieteen professuuri, jonka ensimmäiseksi haltijaksi 
nimitettiin J. H. Vennola (1872–1938, virassa 1908–1938, pääministeri 1919–1920). 
Uuden, varsinaisen professuurin perustaminen oli merkki kansantaloustieteen 
kehityksestä ja merkityksen kasvusta. Professori Vennola oli Gebhardin tavoin 
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kiinnostunut tilattoman väestön asemasta sekä osuustoiminnasta, ja hän tutki 
erityisesti maatalouden kysymyksiä kuten leivän ja viljan hintasuhteita sekä 
maakysymystä. Näin professori Vennolan opetustoiminta hyödytti myös maan-
viljelys-taloudellisen osaston opiskelijoita. Hänen tutkimuksensa olivat hyödyksi 
maatalouden uudistuksille kuten torpparilaitoksen lakkauttamiselle ja pienvilje-
lijöiden aseman kehittämiselle. Kansantaloustieteestä tuli hyvin suosittu oppiaine 
professori Vennolan ansiosta ennen ensimmäisen maailmansodan päättymis-
tä.559

Gebhardin ja maanviljelys-taloudellisen osaston maanviljelysprofessorien 
vastakkainasettelu näytti kokonaan unohtuneen muutaman vuoden kuluttua. 
Tähän saattoi vaikuttaa se, että tuolloin Gebhard oli jo ajautunut erilleen työ-
väenliikkeen tukemisesta, joten hän ei enää vaikuttanut mielipiteiltään niin ra-
dikaalilta kuin aikaisemmin. Kun Gebhardin ehdottamaa kansantaloustieteen 
tai maatalouspolitiikan professuuria ei perustettu mutta perustettiin tiedekunta-
osaston enemmistön ehdottama maanviljelystalouden professuuri vuonna 1906, 
myös Hannes Gebhard haki tätä uutta professuuria. Hän ei kuitenkaan ollut 
tehnyt sellaisia tutkimuksia, jotka olisivat varsinaisesti kuuluneet maanviljelys-
talouden oppituolin opetusalaan. Lisäksi hakuprosessissa Hannes Gebhard olisi 
jälleen voinut ajautua vastakkain tiedekuntaosaston maanviljelysprofessoreiden 
kanssa. Niinpä hakuprosessin aikana syksyllä 1908 Gebhard ehdotti konsistorille, 
että hän saisi maanviljelyksen kansantalous- ja tilastotieteen henkilökohtaisen 
ylimääräisen professuurin, jolloin hän peruuttaisi hakemuksensa maanviljelys-
talouden professuuriin. Tiedekuntaosaston kokouksessa professori Grotenfelt 
suositteli Gebhardin nimittämistä ylimääräiseksi professoriksi vedoten hänen 
tieteellisiin ansioihinsa agraaripolitiikan tutkijana. Lisäksi Gösta Grotenfelt huo-
mautti, että Gebhard oli seurannut agraaripolitiikan oppiaineen kehitystä myös 
ulkomailla. Grotenfelt piti professuuria tärkeänä sen vuoksi, että maanviljelyksen 
kansantaloustieteellä ei tuolloin ollut Yliopistossa professuuria. Myös professo-
ri Arthur Rindell kannatti Gebhardin nimittämistä. Sitä vastoin kasvitieteen 
professori Fredrik Elfving vastusti nimittämistä, sillä Gebhard oli juuri hakenut 
myös maanviljelystalouden professuuria eivätkä asiantuntijat ja konsistori vielä 
olleet arvioineet hakijan tieteellistä pätevyyttä. Lisäksi professori Elfving oli sitä 
mieltä, että Gebhardin ansiot yliopisto-opettajana eivät puhuneet nimittämisen 
puolesta.560

Tämän jälkeen Gebhardin nimitys ylimääräiseksi professoriksi oli esillä 
useaan kertaan konsistorissa. Siellä asia sai kannatusta lähinnä suomenkielisil-
tä, jotka painottivat Gebhardin tieteellisiä ansioita. Ruotsinkieliset professorit 
kuitenkin vastustivat nimitystä vedoten muun muassa siihen, että Gebhardilla 
oli jo muita aikaavieviä yhteiskunnallisia tehtäviä ja että hänen ansionsa eivät 
näyttäneet riittävän luonnontieteitä painottavassa maanviljelys-taloudellisessa 
tiedekuntaosastossa. Kun asiaa käsiteltiin konsistorissa, Gebhard veti pois ha-
kemuksensa maanviljelystalouden professuuriin. Konsistori hyväksyi Gebhardin 
ehdotuksen ylimääräisestä professuurista, ja helmikuussa 1909 Hannes Gebhard 
sai nimityksen kansantalous- ja tilastotieteen henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi 
professoriksi ja oli virassa vuosina 1909–1927.561

Kun lopulta Gebhard oli saanut haluamansa viran, hän ei kuitenkaan kauan 
hoitanut virkaa – fennomaanien pettymykseksi. Nimittäin muiden yhteiskun-
nallisten tehtävien ja heikon terveytensä vuoksi Gebhard oli pitkiä aikoja virka-
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vapaalla. Syyslukukaudesta 1909 kevätlukukaudelle 1911 professori Gebhardin 
antoi luento-opetusta agraaripolitiikassa, mutta tämän jälkeen agraaripolitiikan 
luento-opetus siirtyi jälleen viransijaisille. Kävi siis kuten monet olivat epäilleet 
virkanimitysprosessien aikana: Hannes Gebhard ei voinutkaan lopulta hoitaa 
professuuriaan. Professori Gebhard saattoi lopulta kokea svekomaanisten maa-
taloustieteiden professorien dominoiman tiedekuntaosaston itselleen vieraaksi ja 
etsi haasteita muualta. Uusi paikka Hannes Gebhardille olisi voinut olla Talou-
dellinen Yliopisto, jonka hanke kuitenkin kariutui 1910-luvun alussa. Kaikesta 
huolimatta professori Gebhard ohjasi opinnäytteitä maanviljelys-taloudellisessa 
osastossa ja antoi lausuntoja sekä jatkoi ahkerasti tutkimustyötään ja julkaisi 
useita tutkimuksia maatalouspolitiikasta sekä piti esitelmiä Yliopiston ulkopuo-
lella. Hän oli muun muassa mukana vuodesta 1901 istuneessa tilattoman väestön 
alakomiteassa, jonka tutkimuksen tuloksena syntyi kuusi laajaa nidettä, joista 
neljä on Hannes Gebhardin vuosina 1908–1916 kirjoittamia. Hänen vaikutuksen-
sa olikin merkittävä suomalaisen maanviljelyksen kansantalouden ja maatalous-
politiikan tutkimustradition perustajana.562  

Kansantalous- ja tilastotieteen ylimääräisen professuurin lisäksi maanviljelys-
taloudellinen osasto sai vuonna 1906 agraaripolitiikan ylimääräisen opettajan 
viran, jota hoiti ensin kansantalouden ja tilastotieteen dosentti Heikki Renvall 
(1872–1955) vuosina 1908–1912. Kun Hannes Gebhard nimitettiin ylimääräiseksi 
professoriksi, agraaripolitiikan luentovelvollisuus siirtyi hänen oppituoliinsa. 
Kun Gebhard jäi virkavapaalle, toukokuussa 1911 agraaripolitiikan opetus siir-
tyi jälleen dosentti Renvallille. Hänen jälkeensä vuosina 1912–1920 ylimääräisen 
opettajan tehtävää hoiti filosofian tohtori Rolf Thesleff,563 jonka jälkeen opetuk-
sesta vastasi kolme eri opettajaa aina vuoteen 1923. Tuolloin opettajan tehtävää 
alkoi hoitaa filosofian tohtori K. T. Jutila (1891–1966), josta tuli myöhemmin pe-
rustetun agraaripolitiikan varsinaisen professuurin ensimmäinen viranhaltija.564 

8. Väliaikaisesta pysyvään tilaan  

Sen jälkeen kun uudet opetusvirat oli täytetty ja vuonna 1910 ehdotettu Talou-
dellinen Yliopisto -hanke565 ei enää edennyt eikä ollut muita realistisia vaihto-
ehtoja kuin korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen säilyttäminen Aleksan-
terin-Yliopistossa, maanviljelys-taloudellisen osaston toiminta alkoi vakiintua, ja 
tiedekuntaosaston perustamisesta alkanut väliaikainen kausi päättyi. Vähitellen 
tiedekuntaosasto sai hyväksytyn aseman yliopistoyhteisössä, joka oli alun perin 
vierastanut uusia käytännönläheisiä aloja. Oman korkeakoulun perustamista ei 
kuitenkaan täysin haudattu, ja vielä vuonna 1912 huomautti Edvard Hjelt Yliopis-
ton säännöksiä koskevassa käsikirjassa, että ”[m]aanviljelys-taloudellisen osaston 
jossakin määrin väliaikainen asema käy selville mainittua osastoa koskevissa eri-
näisissä asetuksissa olevasta määräyksestä, että osaston opettajat ovat velvolliset 
alistumaan niiden muutosten alaisiksi, joita korkeimman maanviljelysopetuksen 
ja metsänhoito-opetuksen mahdollisesti tapahtuva uudestijärjestäminen yliopis-
tossa ehkä vaatii”.566 Lisäksi syyslukukauden avajaispuheessaan vuonna 1912 
rehtori Anders Donner pohti uusien akateemisen sivistyksen keskusten eli kor-
keakoulujen perustamista ajankohtaisena olleen Jyväskylän yliopistohankkeen 
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innoittamana ja ehdotti, että tulisi edelleen pohtia ehdotusta, että ”maanviljelijäin 
ja eläinlääkäreiden valmistus” siirrettäisiin johonkin maaseutukaupunkiin.567

Maanviljelys-taloudellista osastoa ryhdyttiin kehittämään ottaen huomioon 
myös vuonna 1910 julkaistussa Rindellin komitean mietinnössä568 esiintuodut 
epäkohdat ja ryhdyttiin vakinaistamaan tiedekuntaosaston toimintaa. Maan-
viljelys-taloudellisen osaston opetus- ja tutkimustoiminta olivat täydessä laajuu-
dessaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 1912–1913, jolloin tiedekuntaosaston 
laitokset olivat saaneet uusia tiloja, metsätieteellisen laitoksen tutkimus ja ope-
tustoiminta olivat käynnistyneet, sekä agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen 
propedeuttinen opetus oli siirtynyt maanviljelys-taloudellisen osaston vastuulle. 

Maanviljelys-taloudellinen osasto oli laajentunut merkittävästi agronomi- ja 
metsänhoitajakoulutuksen akatemisoitumisen yhteydessä: kun aikaisemmin tie-
dekuntaosastolla oli ollut kaksi varsinaista professuuria ja kaksi apulaisen virka, 
uudessa tiedekuntaosastoasetuksessa elokuussa 1906, korkeimman metsäopetuk-
sen siirtoa koskeneessa asetuksessa joulukuussa 1907 ja metsäopetusasetuksessa 
kesäkuussa 1909 uusia varsinaisia professuureja perustettiin yhteensä neljä ja 
apulaisen virkoja kaksi, assistentinvirkoja kolme, erityisopettajanvirkoja kolme ja 
lisäksi yliopiston metsänhoitajan virka.569 Lisäksi vuonna 1909 Hannes Gebhard 
nimitettiin kansantalouden ja tilastotieteen ylimääräiseksi professoriksi.570 Uu-
det professuurit (maanviljelystalous, kotieläinoppi ja metsänhoito) lukuun otta-
matta metsänarvioimisen professuuria sekä uudet apulaisenvirat (meijerioppi ja 
kotieläinoppi) saatiin täytettyä vuoteen 1913 mennessä.

Maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan ensimmäinen professori Arthur 
Rindell toi Suomeen 1900-luvun alussa eurooppalaisen maaperä- ja kasvinra-
vitsemustieteen viimeisimmät saavutukset kuten tuomaskuona- ja kainiittilan-
noituksen, joilla saattoi kasvattaa viljasadon määrää. Suomen maatalous oli kui-
tenkin tuolloin pääasiassa alkukantaista – kaskiviljely oli yleistä ja sadot pieniä 
– eikä vielä pystynyt hyödyntämään tai ottamaan käyttöön maatalouskemian 
uusimpia saavutuksia.571 Professori Rindellin julkaisut ja tutkimukset käsitte-
levät erityisesti lannoitusta, maa-analyysien suorittamista ja yöhalloja. Vuonna 
1919 julkaistiin hänen oppikirjansa Lärobok i agrikulturkemi och agrikulturfysik 
för den högre lantbruksundervisningen, joka ilmestyi myös suomeksi vuonna 1920 
(Maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan oppikirja).572 Professorikaudellaan 
Arthur Rindell luennoi etenkin keinotekoisista lannoitusaineista, kasvien ravin-
toaineista sekä maalajien rakenteesta ja kosteussuhteista.573 

Maanviljelysopin – ja vuoteen 1907 asti myös maanviljelystalouden – profes-
sori Gösta Grotenfelt oli lisäksi maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen johtaja 
vuosina 1904–1912 ja sen kasvinviljelys- ja konetarkastusosaston johtaja vuosina 
1904–1922. Professori Grotenfelt oli aikansa tuotteliain suomalainen maatalous-
tieteellinen tutkija, ja erityisesti hänen maitobakteriologiset tutkimukset herätti-
vät myös kansainvälistä huomiota. Hän oli generalisti, jonka julkaisut käsittelivät 
muun muassa maitotaloutta, osuusmeijereitä, kaskiviljelyä, maanviljelyskoneita ja 
-työvälineitä, sokerijuurikkaan-, pellavan- ja hampunviljelyä sekä hevosjalostusta 
ja poronhoitoa. Grotenfeltin erityisen harrastuksen kohde oli maataloushistoria 
ja maatalouskansatiede: hän keräsi maataloustietoutta sekä maataloustyövälineitä 
ja -koneita, joista muodostuivat Mustialan ja Tikkurilan maataloushistorialliset 
kokoelmat ja jotka ovat osa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan nykyistä 
maatalousmuseota. Professori Gösta Grotenfeltin pääteos oli Suomalainen pelto-
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kasviviljelys, I–II (1924 ja 1922), jonka jälkimmäinen osa valmistui painoa varten 
Grotenfeltin kuolemaa edeltäneenä päivänä mutta jonka ensimmäinen osa jäi 
häneltä kesken ja ilmestyi kaksi vuotta myöhemmin.574 Maanviljelysopin ja vuo-
teen 1907 asti myös maanviljelystalouden professorina ollessaan Gösta Grotenfelt 
luennoi pääasiassa pellon ja niityn hernekasveista, turvemaiden viljelystä, pelto-
kasvien viljelystä, kylvösiementen tarkastuksesta sekä myös Suomen maanvilje-
lyksen historiasta.575

Maanviljelystalouden ja maanviljelyopin professuurin jaossa vuonna 1906 pe-
rustetun maanviljelystalouden professuurin viranhaltijaksi nimitettiin filosofian 
lisensiaatti Karl Enckell (1853–1937, virassa 1910–1926) heinäkuussa 1910.576 Maan-
viljelysopin ja maanviljelystalouden professorina Gösta Grotenfelt oli keskittynyt 
opetuksessaan pääasiassa maanviljelysoppiin, joten maanviljelystalouden varsi-
nainen opetustoiminta Yliopistossa alkoi Karl Enckellin nimittämisen jälkeen. 
Professori Enckell oli Pohjoismaiden ensimmäinen maanviljelystalouden profes-
sori. Hän oli ollut Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston johtaja vuodesta 1902 
ja oli perehtynyt maatilojen hoitoon. Enckell tutki työvoiman tehokkuutta sekä 
peltoviljelyjärjestelmien, peltokasvien ja työtapojen työntarvetta suurehkoilla 
maatiloilla (Vuoro- sekä yhdistetty vilja-heinäviljelys, 1907; Om arbetsintensiteten 
å Mustiala egendoms åkercirkulationer åren 1899–1906, I–II; 1908, ensimmäinen 
osa väitöskirja; Maatilan hoito-oppi, 1909). Professorina Enckell luennoi muun 
muassa maataloustyöstä, tuottolaskelmien laatimisesta, peltoviljelysjärjestelmistä 
ja maatalouden historiasta. Maanviljelystalouden opetus oli alkuvuosina käytän-
nönläheistä ja teoriaopetus vähäistä, sillä maanviljelystalouden teoria oli vasta 
muodostumassa: opiskelijat tekivät maanviljelystalouden harjoitustöinä koko 
maatilaa koskevia yksinkertaisia ja melko seikkaperäisiä kannattavuuslaskelmia, 
ja oppiaineen monet termit olivat vielä määrittelemättömiä. Professori Karl Enc-
kell oli pääasiassa opettaja, sillä hän ei julkaissut juurikaan tutkimuksia vuoden 
1909 jälkeen ennen kuin vasta vuosina 1918–1919 (Lantbruksekonomi, I, yhdessä 
J. E. Sunilan kanssa, 1918; Grunderna för värdering och beräkning i lanthushållnin-
gen enligt Ernst Laur, 1919).577

Maanviljelystalouden professuurin viranhaussa toiseksi jäänyt tohtori J. E. Su-
nila (1875–1936, maanviljelystalouden dosentti 1910–1923 ja 1929–1933, maata-
louskirjanpidon ylimääräinen opettaja 1910–1918) oli maanviljelys-taloudellisen 
osaston ensimmäinen dosentti578 vuodesta 1910. Samana vuonna hän alkoi antaa 
opetusta kenttämittauksessa ja maanviljelyskirjanpidossa sekä johtaa maanvilje-
lystalouden käytännön harjoituksia.579 

Sunilasta tuli keskeinen maatalouden taloustieteen edistäjä Suomessa 1900-lu-
vun alussa. Tärkeä tekijä suomalaisen maanviljelystalouden yliopistolliselle 
opetukselle ja tutkimukselle oli julkisen kirjanpidon kehitys 1900-luvun alussa. 
Vuonna 1906 perustettiin Suomen Maatalousseurojen Keskusliitto, joka vuonna 
1907 otti tehtäväkseen maatalouden kannattavuustutkimuksen ja maatalouskir-
janpidon edistämisen. Maatalous oli kaupallistumassa, ja maataloustuotteiden 
viennin kasvu pysähtyi 1910-luvun alussa, minkä vuoksi maatalous tarvitsi lisää 
kannattavuustutkimusta ja maatilatalouden tutkimusta. Monissa maissa kuten 
Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Ruotsissa ja Norjassa oli jo alkanut säännölliseen 
kirjanpitoon perustava kannattavuustutkimus muutama vuosi aikaisemmin. 
Dosentti Sunila valittiin johtamaan Maatalousseurojen Keskusliiton kirjanpi-
totoimintaa. Hän kehitti sveitsiläisen Ernst Laurin oppien mukaisen, Suomen 
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oloihin sovelletun yhdenkertaisen kirjanpitomenetelmän, jota kutsuttiin Sunilan 
järjestelmäksi. J. E. Sunila oli myös mukana vuonna 1911 mietintönsä jättäneessä 
komiteassa, joka suunnitteli maatalouden kannattavuustutkimuksen järjestämis-
tä. Kirjanpitotoiminta alkoi eri puolilla Suomea sijaitsevilla 89:llä niin sanotulla 
kirjanpitotilalla kesällä 1912. Ensimmäisen tilivuoden tuloksista dosentti Sunila 
julkaisi vuonna 1915 Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta. I: Tili-
vuosi 1912–1913. Tulosten perustella saatettiin päätellä, että Suomen maatalouden 
koneistaminen oli vasta alkanut, eli maatalous oli vielä hyvin ihmistyövaltainen, 
maanviljelyssä käytettiin vähän väkilannoitteita, ja maatilojen talous perustui 
usein pääasiassa lypsykarjan pitoon. Koska venäläiset viranomaiset suhtautuivat 
epäilevästi Maatalousseurojen Keskusliittoon, kannattavuustutkimus siirrettiin 
vuonna 1915 Maanviljelyshallituksen taloustilastolliselle laitokselle, jonne myös 
Sunila siirtyi johtamaan kannattavuustutkimusta.580 

Kotieläinopin professorin virkaa nimitettiin vuonna 1910 lääketieteen ja kirur-
gian tohtori Georg von Wendt (1876–1954, virassa 1910–1943), joka oli uuden 
oppialan ainoa viranhakija. Georg von Wendt oli keskittynyt tutkimuksissaan 
pääasiassa fysiologiaan, mikä vuoksi monet epäilivät hänen pätevyyttä virkaan. 
Toisaalta fysiologia oli määritelty yhdeksi kotieläinopin professorin opetusalaksi, 
ja toisaalta von Wendt oli tehnyt paljon ruokintakokeita, joten hänet katsottiin 
päteväksi virkaan.581 Lukuvuosina 1910–1924 professori von Wendt luennoi pää-
asiassa ruokintaopista, fysiologiasta, rotuopista ja siitosopista.582

Kotieläinopin apulaisen opetusalaan kuuluivat kotieläinten anatomia, tauti- ja 
synnytysoppi, hygienia ja kengitysoppi. Virkaan saatiin vakinainen viranhaltija 
vasta vuonna 1927. Sitä ennen virkaa hoiti eläinlääketieteen tohtori E. Hindersson 
vuosina 1907–1909 ja vuosina 1909–1927 eläinlääketieteen ja filosofian lisensiaatti 
Hans Söderlund (1876–1940, myöhemmin kotieläinopin apulainen 1927–1940).583 
Hans Söderlund luennoi lukuvuosina 1914–1924 etenkin kotieläinten anatomiasta, 
kengitysopista ja hevosenonnuntatavoista, tautiopista ja synnytysopista.584 

Yliopistollinen elintarviketieteellinen koulutus ja tutkimus käynnistyivät Suo-
messa 1900-luvun alussa meijeriopin apulaisen viran perustamisen myötä. Monet 
modernin maataloustieteellisen tutkimuksen ensimmäiset väitöskirjat Aleksan-
terin-Yliopistossa, kuten Arthur Rindellin väitös maitosokerista vuodelta 1881 ja 
Gösta Grotenfeltin väitös maidon mikro-organismeista vuodelta 1889, käsitteli-
vät lehmänmaitoa. Myös kotieläinopin professori Georg von Wendt oli väitellyt 
maitoa koskevalla tutkimuksella vuonna 1908, joten kolme neljästä ensimmäistä 
maatalousprofessorista oli väitellyt maitoon liittyvällä tutkimuksella. Meijerita-
loudesta ja voin valmistuksesta oli tullut 1800-luvun loppupuolella kansantalou-
dellisesti merkittävä ala, ja tuolloin Mustialan maanviljelysopistossa alkoi alan 
koulutus ja kokeellinen tutkimus.585 Vuonna 1886 alettiin tarkastaa vientivoita 
Hangossa, jonne perustettiin vuonna 1903 Valtion voilaboratorio.586 Vuonna 
1905 perustettu Voinvienti-Osuusliike Valio alkoi vuonna 1912 tutkia hapatteen 
valmistusta ja maidon jalostusta ja perusti vuonna 1916 kemiallis-bakteriologisen 
laboratorion, jossa tutkittiin erityisesti voin laadun parantamista.587 Elintarvik-
keiden tarkastustoiminta tehostui, kun vuonna 1908 päätettiin perustaa eläin-
lääkintälaboratorio tutkimaan elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta.588
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Vuonna 1903 valtion voilaboratorion ensimmäiseksi johtajaksi oli nimitetty 
Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston meijeriopin opettaja G. A. Bredenberg 
(1865–1955). Vuonna 1907 Bredenberg määrättiin hoitamaan maanviljelys-talou-
dellisen osaston meijeriopin apulaisen virkaa, jonka vakituiseksi viranhaltijaksi 
hänet nimitettiin vuonna 1913 (virassa 1913–1921). Bredenberg oli suorittanut Köö-
penhaminan eläinlääketieteellisessä ja maataloustieteellisessä korkeakoulussa 
meijeri- ja kotieläinopin tutkinnon, ja hän väitteli vuonna 1912 maitorasvahiuk-
kasten rakenteesta. G. A. Bredenberg oli tutkinut vientivoin säilyvyyttä ja laatua 
jo Mustialassa vuosina 1901–1903 sekä olleessaan valtion voilaboratorion johtaja 
Hangossa vuosina 1903–1913.589 

Vaikka jo Mustialan opistossa oli ollut meijeriopin opetusta, apulainen 
G. A. Bredenberg loi meijeriopin yliopistollisen opetuksen traditiot kokonaan 
alusta, sillä maitotalous eli murroskautta 1900-luvun alussa: tuolloin luonnon-
tieteisiin perustuvat tutkimusmenetelmät ja niiden käytännön sovellukset mai-
totaloudessa kehittyivät nopeasti. Näiden uusien sovellusten opettaminen tuli 
yliopistollisen meijeriopin keskeiseksi osaksi, eli Bredenberg kytki tutkimuksen 
ja opetuksen käytännön sovelluksiin. Vuonna 1916 tiedekuntaosastossa alkoi 
meijerikirjanpidon opetus. Samana vuonna ilmestyi ensimmäinen suomalainen 
meijeriopillinen oppikirja, A. E. Sandelinin kirjoittama Maitotaloustuotteiden 
tutkiminen. Käytännölliset menettelytavat (1916, uusittu painos 1929).590 Luku-
vuosina 1913–1924 G. A. Bredenberg luennoi muun muassa maidon biologiasta 
sekä maidon kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista, juuston- ja voinval-
mistuksesta sekä meijeristä ja sen hallinnosta.591

Tiedekuntaosaston toimintaa vakinaistettiin ja tehostettiin uusien tilojen ja lai-
tosten perustamisen avulla 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta al-
kaen. Vuoden 1909 lopussa konsistori päätti ostaa Hallituskatu 3:ssa ja Ritarikatu 
6:ssa sijaitsevat von Willebrandin talot, joihin kunnostustöiden jälkeen keskitet-
tiin suurin osa maanviljelys-taloudellisen osaston maatalouslaitoksista vuosina 
1910–1911. Uusiin tiloihin sijoitettiin laitosten luentosaleja, kirjastoja, laboratorioi-
ta ja muita tiloja, jotka olivat käytössä useita vuosikymmeniä.592 Maanviljelys-ke-
miallinen laitos siirtyi Hallituskadulle lokakuussa 1910,593 maanviljelysopillinen 
eli agronominen laitos siirtyi Ritarikadulle vuonna 1911594 ja maanviljelys-hyön-
teistieteellinen eli maanviljelys-entomologinen laitos väliaikaisesti Ritarikadulle 
vuonna 1910.595 

Konsistori antoi määräyksen maanviljelystaloudellisen laitoksen perustami-
sesta 9. marraskuuta 1910 sen jälkeen, kun maanviljelystalouden professuuri tuli 
vakinaisesti täytetyksi. Konsistori määräsi lisäksi, että maanviljelystaloudellisessa 
laitoksessa tuli olla osastot maatalouskirjanpidon, rakennusopin sekä kenttä-
mittauksen ja vaaituksen opetusta varten. Laitos sijoitettiin Hallituskatu 3:een, 
jossa sillä oli käytettävissä luentosali, kaksi piirustussalia, käsikirjastohuone, 
kaksi huonetta harjoituksia varten ja esimiehen huone sekä muita huoneita.596 
Samoin kotieläinopillinen laitos perustettiin 9. marraskuuta 1910 sen jälkeen, kun 
kotieläinopin ensimmäinen professori oli valittu. Laitos sijoitettiin Hallituskatu 
3 – Ritarikatu 6:n tiloihin.597 Kotieläinopilliseen laitokseen kuului aluksi neljä 
osastoa, eli kotieläinbiologinen laboratorio, anatominen laitos, eläinlääketieteel-
linen klinikka (vuodesta 1913) ja meijerilaboratorio.598 Kasvipatologinen laitos 
perustettiin kevätlukukaudella 1910 ja sai tilat Ritarikatu 6:sta. Syyslukukaudella 
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1911 laitos sai perustamismäärärahan, jolla laitokselle hankittiin kalustusta ja 
välineistöä.599

Yliopistollisesta maatalousopetuksesta vastasivat alkuvuosina pääasiassa Mus-
tialan maanviljelys- ja meijeriopiston entiset pitkäaikaiset opettajat. Sitä vastoin 
korkeimman metsäopetuksen opettajat eivät olleet Evon metsäopiston entisiä 
pitkäaikaisia opettajia, joten yliopistollinen metsäopetus alkoi ilman Evon 
metsäopiston traditioiden painolastia. Tämä edesauttoi uusien yliopistollisten 
oppialojen akatemisoitumista ja niiden aseman vakiintumista Yliopistossa sekä 
metsätieteiden ja metsäopetuksen nopeaa kehitystä.600 

Korkeimman metsäopetuksen väliaikainen aikakausi päättyi, kun A. K. Ca-
jander nimitettiin metsänhoidon professoriksi 16. toukokuuta 1911. Hän oli ainoa 
hakija virkaan. Asiantuntijalausuntojen perusteella tiedekuntaosasto oli ehdotta-
nut Cajanderin valintaa, vaikkakin tiedekuntaosaston mielestä Cajander ei ollut 
voinut osoittaa ansioikkaassa Ueber Waldtypen -tutkimuksessaan metsätyyppien 
yleistä ja käytännöllistä merkitystä.601 Tätä ennen hän oli vastannut metsänhoito-
tutkintoon liittyvästä opetuksesta. Cajanderin nimittämisen jälkeen oli mahdol-
lista suorittaa myös tieteellisiä tutkintoja pääaineena metsänhoito.602 

Toinen vuonna 1909 perustettu metsätieteen professuuri oli metsänarvioi-
misen professorin virka, joka pysyi avoimena aina vuoteen 1927 asti. Virkaa 
määrättiin hoitamaan A. K. Cajander oman virkansa ohella 16. huhtikuuta 1913 
alkaen.603 Metsänarvioimisen professuuri oli tärkeä Cajanderille: kun hänestä 
tuli myös metsänarvioimisen virkaatekevä professori, hän saattoi yksin ohjata 
kaikkia suomalaisia metsätieteiden jatko-opiskelijoita aina vuoteen 1927 asti ja 
näin luoda vahvan pohjan yliopistolliselle suomalaiselle metsäntutkimukselle. 
Cajanderin rinnalla metsänarvioimisen opettaja Werner Cajanus vastasi metsä-
arvioimisen opetuksesta metsänhoitotutkintoa varten vuosina 1908–1918. Koska 
metsäpolitiikan professuuria ei perustettu, Cajander vastasi lisäksi metsäpolitii-
kan opetuksesta vuosina 1909–1918.604 

Metsänarvioimistieteen opetusta metsänhoitotutkintoa varten antoi edelleen 
metsäreviisori Werner Cajanus vuosina 1908–1917. Hän väitteli vuonna 1914 (Ue-
ber die Entwicklung gleichaltriger Waldbestände. Eine statistische Studie. 1.). Wer-
ner Cajanuksen tavoitteena oli kehitellä menetelmä, jolla voisi arvioida Suomen 
metsävarat. Hän aloitti inventoinnin koemittaukset vuonna 1912. Väitöskirjatyön 
ohessa hän kehitti puuston mittauksessa käytettäviä laitteita, joista kuuluisin on 
”Cajanuksen putki” eli dendrometri, jolla mitataan puiden läpimittoja. Tohtori 
Cajanus siirtyi myöhemmin liike-elämään ja diplomaatiksi, joten metsien inven-
toinnin tutkimustyö jäi kesken. Werner Cajanuksen tutkimustyöllä oli kuitenkin 
vaikutusta myöhemmin alkaneeseen valtakunnalliseen metsien inventointitutki-
mukseen.605

Ensimmäisinä vuosina uusien metsäylioppilaiden lukumäärä oli lähes kaksi 
kertaa suurempi kuin oli odotettu: kun Evon metsäopistoon oli otettu joka toinen 
vuosi noin 30 uutta opiskelijaa, Yliopiston metsäopetusta arvioitiin aloittavan 
vuosittain noin 20 ylioppilasta, mutta todellisuudessa uusia metsäylioppilaita 
oli noin 30–40 vuodessa. Eniten tämä vaikutti metsänarvioimisen opetukseen. 
Tämän vuoksi maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston metsäopettajat eh-
dottivat vuonna 1912, että palkattaisiin ylimääräinen metsänarvioimisen opettaja, 
jonka vastuulla olisi avustaa metsänarvioimisen professoria etenkin harjoitus-



159

töissä.606 Määräraha tämän opettajan palkkaamiseen päätettiin myöntää vuonna 
1913.607

Ennen metsäteknologian professuurin perustamista vuonna 1930, yliopiston 
metsänhoitaja vastasi metsäteknologian opetustoiminnasta. K. W. Lång oli vir-
kaatekevä yliopiston metsänhoitaja vuosina 1908–1910. Hänen jälkeensä yliopiston 
metsänhoitajaksi nimitettiin A. Benj. Helander (1876–1949, virassa 1910–1919).608 
Helanderin aikana metsäteknologia jaettiin metsätyöntutkimukseen ja puutek-
nologiaan eli puun rakenteen ja ominaisuuksien tutkimiseen.609 Vuonna 1918 
Helander julkaisi laajan oppikirjan Metsänkäyttöoppi.

Toiminta metsätieteellisellä laitoksella pääsi kunnolla käyntiin Cajanderin 
johdolla 1910-luvun alkupuoliskolla. Laitos sijaitsi Kirkkokatu 4:ssä, jossa oli 
käytettävissä 20 erikokoista huonetta. Laitokseen kuului neljä eri osastoa: yleinen 
osasto (metsätieteellinen luentosali, opettajanhuone ja opintokokoelmat), kirjas-
to, metsänarvioimisosasto (kolme piirustussalia ja työhuone), yliopiston metsän-
hoitajan johtama metsäteknologinen osasto sekä metsänhoidollinen osasto, joka 
oli laitoksen esimies Cajanderin johtama osasto.610 

Merkittävä lisäys tiedekuntaosaston metsäopetukselle oli metsäylioppilaiden 
harjoitusalueen eli Hyytiälän metsäharjoitteluaseman perustaminen vuonna 1910. 
Metsäasemaa kutsuttiin aluksi Siikakankaan harjoitusalueeksi ja myöhemmin 
1920-luvulta alkaen Korkeakosken harjoitusalueeksi. Alun perin metsäharjoitte-
lu asema oli tarkoitus perustaa Evon-Vesijaon hoitoalueelle, mutta Metsähallitus 
vastusti tätä suunnitelmaa.611 Tämän vuoksi maanviljelys-taloudellinen osasto 
ehdotti marraskuussa 1908, että metsäharjoittelualueeksi hankittaisiin vähintään 
2 000 hehtaarin alue muualta, esimerkiksi Oriveden alueelta. Konsistori puolsi 
osaston ehdotusta.612 Edelleen vuonna 1910 maanviljelys-taloudellinen tiedekun-
taosasto ehdotti professori Cajanderin aloitteesta metsäharjoitusalueeksi osia 
Oriveden hoitoalueesta. Lisäksi tiedekuntaosasto ehdotti, että alueelle olisi raken-
nettu Kuivajärven rannalle tarpeelliset rakennukset, joita varten olisi lunastettu 
toinen Hyytiälän torpista. Konsistori hyväksyi ehdotuksen, ja senaatti teki sen 
mukaisen päätöksen 21. huhtikuuta 1910. Harjoitustoiminta alkoi jo kuukauden 
kuluttua, kun alueelle saapuivat ensimmäiset metsäylioppilaat. Metsäaseman tu-
levia rakennuksia varten ostettiin Ylä-Hyytiälän kruununtorppaan kuuluva alue 
heinäkuussa 1911.613 

Hyytiälän metsäharjoitteluasema oli pitkälti professori A. K. Cajanderin han-
ke. Ei kuitenkaan ollut mitään erityisiä syitä, miksi juuri Hyytiälän ympäristö 
valittiin harjoittelualueeksi, sillä alueen metsät olivat huonokuntoisia.614 Se oli 
kuitenkin ensimmäinen laatuaan ainakin Euroopassa, sillä muissa yliopistoissa 
ei ollut erityistä hoitoaluetta metsäylioppilaiden harjoitustöitä varten. Cajanderin 
tavoite olikin Hyytiälän ”metsälaboratorion” avulla lisätä käytännön harjoittelua 
metsäopetuksessa, sillä Evon opistolla metsäopetus oli ollut hänen mielestään 
liian epätieteellistä ja teoreettista. Näin Cajander halusi kehittää metsänhoita-
jakoulutusta ja totutella tulevat metsävirkamiehet ruumiilliseen työskentelyyn 
metsäharjoittelun avulla. Toisaalta akateemisten oppialojen opetuksessa käytän-
nön harjoittelu oli tuohon aikaan vielä uutta tai puutteellista, mikä osaltaan lisäsi 
vieroksuntaa yliopistollista metsäopetusta kohtaan Yliopistossa.615 

Entomologian apulainen Enzio Reuter (virassa 1901–1910) keskittyi tutkimaan 
maatalouden tuhohyönteisiä, erityisesti punkkien morfologiaa ja ekologiaa. 
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Reuterin korkeatasoisimpina tutkimuksina pidetään 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä julkaistua punkkien aiheuttaman viljan valkotähkäisyyden 
tutkimusta, jonka ansiosta hänestä tuli eläintieteen johtavia tutkijoita maailmas-
sa.616 

Professori Reuter nimitettiin fyysis-matemaattisen osaston eläintieteen pro-
fessoriksi elokuussa 1910, mutta hän hoiti entomologian apulaisen virkaa vielä 
kevääseen 1913. Elokuussa 1913 entomologian apulaiseksi nimitettiin Walter M. 
Linnaniemi (vuoteen 1906 Axelson, 1876–1953, virassa 1913–1923).617 Hän oli tut-
kinut etenkin Suomen siivettömiä hyönteisiä (Die Apterygotenfauna Finlands. I 
& II; 1907 ja 1912) ja myös väitellyt niistä vuonna 1907. Lisäksi hän oli julkais-
sut juuri ennen viranhakua vuonna 1913 tutkimuksen miinaajakärpäsistä (Zur 
Kenntnis der Blattminierer, speziell derjenigen Finnlands. I; 1913), joiden toukat 
vioittavat viljelykasveja ja puiden lehtiä.618 Maanviljelys-taloudellisen koelaitok-
sen entomologisen osaston johtajana Linnaniemi järjesti koko maan kattavan 
tiedonantajaverkoston, jonka avulla kerättiin tietoa tuholaisten esiintymisestä 
eri puolilla maata. Vuoteen 1918 mennessä Suomessa oli havaittu jo yli 400 lajia 
viljelykasvien tuholaisia.619 Professori Linnaniemi julkaisi useita kirjoitelmia 
tuhohyönteistä kuten turilaista ja niiden toukista sekä omenankehrääjäkoista, ja 
oppaita tuhohyönteisistä (muun muassa Pieni tuhohyönteisopas. Lyhyitä ohjeita 
tuhohyönteistemme määräämistä varten. 1 ja 2; 1915; Sokerijuurikasviljelyksen 
tuhohyönteiset ja niiden torjumiskeinot, 1920).

Kasvifysiologian apulaisen virkaa nimitettiin elokuussa 1909 Johan (Jysi) Ivar 
Liro (ent. Lindroth, 1872–1943, virassa 1909–1940).620 Hän kirjoitti ensimmäisen 
suomenkielisen kasvipatologian oppikirjan (Tärkeimmät tuhosienet. Metsän-
hoitajia, maanviljelijöitä, puutarhureja sekä kasvitiedettä opiskelevia varten, 1917; 
toinen uusittu painos 1924). J. I. Liro oli kansainvälisesti arvostettu mykologi eli 
sienitutkija ja oli julkaissut tutkimuksen ruostesienistä vuonna 1908 (Uredinae 
Fennicae. Finlands rostsvampar). Vuonna 1917 hän julkaisi teoksen Tärkeimmät 
tuhosienet (toisen painos vuonna 1924), jota käytettiin pitkään alan oppikirja-
na.621 Apulainen Liro oli myös Maanviljelys-taloudellisen koeaseman bakterio-
logian, kasvifysiologian ja kasvitautien osaston ensimmäinen johtaja vuosina 
1911–1937.622

Propedeuttinen eli luonnontieteellisten perusaineiden opetus agronomiatut-
kintoa varten alkoi jo ennen agronomikoulutuksen käynnistymistä, kun konsis-
tori antoi 1. kesäkuuta 1906 ohjeet propedeuttisesta opetuksesta. Syyskuussa 1906 
myönnettiin määräraha kasvitieteen, eläintieteen, kemian, mineralogian ja geo-
logian sekä meteorologian valmentavaa opetusta varten alkavalle lukuvuodelle 
1906–1907. Kun agronomikoulutuksen alkamisen myötä maatalousylioppilaiden 
määrä alkoi kasvaa vuodesta 1907 ja kun korkein metsäopetus siirtyi Yliopistoon 
syksyllä 1908, tiedekuntaosaston propedeuttisen opetuksen määrärahoja korotet-
tiin. Kurssien kasvava osallistujamäärä vaikeutti kuitenkin opetusta. Propedeut-
tisille kursseille ilmoittautui alkuvuosina jopa 70 ylioppilasta, mikä hankaloitti 
erityisesti kemian laboratoriokursseja. Tämän vuoksi kemian laboratoriotyöt 
ja kasvitieteen opetus haluttiin siirtää kesäkauteen, mikä toteutui vuonna 1910. 
Kuitenkin laboratoriokurssien tahti oli kesällä liian nopea uusille ylioppilaille, 
joten moni keskeytti kurssin. Kemian propedeuttisen opetuksen vaikeudet joh-
tivat lopulta siihen, että fyysis-matemaattisen tiedekunnan aloitteesta kemian 
valmentavaa opetusta varten saatiin lisää määrärahoja ja tiloja. Samalla vuonna 
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1912 propedeuttisten aineiden opetus siirtyi fyysis-matemaattisesta osastosta ko-
konaan maanviljelys-taloudellisen osaston vastuulle.623 

Propedeuttisen kemian laboratorio sijaitsi aluksi vuodesta 1912 Kirkkokatu 
3:ssa, jossa oli luentosali 40 hengelle.624 Vuonna 1914 laboratorio muutti Kirkko-
katu 1:een, jossa oli myös 40 hengen luentosali. Pieni luentosali rajoitti kemian 
peruskurssin osallistujamäärää, eivätkä kaikki halukkaat voineet osallistua kurs-
seille. Kasvitieteen perusopetuksen laitos sijaitsi vuodesta 1914 alkaen Konstanti-
ninkatu (myöhemmin Meritullinkatu) 8:ssa.625 

Kun agronomi- ja metsäylioppilaiksi aikovien propedeuttinen opetus oli siir-
tynyt pois fyysis-matemaattisen osaston vastuulta, maanviljelys-taloudellinen 
osasto tarvitsi lisää opettajavirkoja. Osasto ehdotti konsistorille syksyllä 1913, että 
perustettaisiin kemian ja kasvitieteen apulaisen virat propedeuttista opetusta 
varten. Tarkoitus oli myös estää opintojen pitkittymistä. Lukuvuosina 1907–1914 
propedeuttisille kursseille oli osallistunut 47–96 opiskelijaa vuosittain, ja osallis-
tujien lukumäärä näytti kasvavan. Uudet opettajanvirat mahdollistaisivat prope-
deuttisten kurssien aloittamisen sekä syys- että kevätlukukausien alussa, jolloin 
yhdelle kurssille osallistuisi puolet koko vuoden osallistujamäärästä.626 Kemian 
ja kasvitieteen apulaisen virat propedeuttista opetusta varten perustettiin lopulta 
vuonna 1921.627

9. Tutkimuslaitokset, tieteelliset seurat ja maanviljelyslyseot 

Myös maataloustieteellinen tutkimustoiminta vakiintui 1910-luvun alkuun 
mennessä. Maanviljelys-taloudellinen koelaitos oli päätetty perustaa vuonna 
1898 Maanviljelyshallituksen alaisuuteen mutta maanviljelys-taloudellisen 
osaston professorien ohjaukseen. Eri vaiheiden jälkeen Tikkurilan Jokiniemen 
(Ånäs) maa-alue hankittiin koelaitokselle vuonna 1904. Alueeseen hankittiin 
vielä Bollbackan maa-alue vuonna 1907. Alueelle rakennettiin uudisrakennuk-
sia, pellot salaojitettiin, hankittiin eläimet ja kalusteet sekä tehtiin tarpeellisia 
kunnostustöitä. Koelaitos jakautui maanviljelyskemian ja suoviljelyn osastoon, 
maanviljelysfysikaaliseen ja hallantutkimusosastoon, kasvinviljelys- ja kone-
tarkastusosastoon, entomologiseen osastoon, kasvifysiologiseen, patologiseen ja 
bakteriologiseen osastoon sekä kotieläinbiologiseen osastoon. Koelaitoksen osas-
toja johtivat maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston vastaavat professorit 
tai apulaiset. Koelaitoksen johtajana olivat professori Gösta Grotenfelt vuosina 
1904–1912, professori Georg von Wendt vuosina 1913–1918 ja professori J. I. Liro 
vuosina 1919–1923. Maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen tutkimustuloksista 
julkaistiin 113 sarjajulkaisua vuosina 1913–1925. Näistä julkaisuista 25 oli Tieteel-
lisiä julkaisuja -vuosikirjoja, 76 kansantajuisia Tiedonantoja maamiehille ja 12 
Maamieskirjasia -vihkoja.628 

Maanviljelys-taloudellinen koelaitos toimi osittain Helsingin keskustassa tie-
dekuntaosaston tiloissa ennen muuttoa Jokiniemeen. Koelaitoksen maanviljelys-
kemian ja suonviljelyn osastolla tutkittiin aluksi rehu- ja laidunkasvinäytteiden 
ravintoarvoa, maanäytteitä ja lannoitteiden käyttöä sekä 1920-luvulla erityisesti 
metsämaiden maanäytteitä ja muun muassa väkirehuja. Maanviljelysfysikaalisen 
ja hallantutkimusosaston päätehtävänä oli alkuvuosina tutkia koelaitosalueen il-
mastoa ja yöhallojen esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä, ja vuodesta 1920 alkaen 
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osastolla tehtiin pääasiassa fysikaalista maaperätutkimusta. Kasvinviljelys- ja 
konetarkastusosastolla tehtiin kenttäkokeita maan eri osissa ennen muuttoa 
Jokiniemeen, jossa tehtiin ensimmäiset viljelykokeet vuonna 1909. Vuonna 1917 
Keskusosuusliike Hankkija alkoi yksinoikeudella myydä kasvinviljelysosastossa 
jalostettuja lajikkeita. Konetarkastus sai maatalouskonekonsulentin viran vuonna 
1906, ja vuonna 1920 asetettiin traktorikoetuslautakunta ja avattiin pääasiassa 
maatalouskoneista ja -välineistä koostuva maatalousmuseo Jokiniemessä. Ento-
mologisen osaston toiminta alkoi vuonna 1898, ja sen ensimmäiset tutkimukset 
käsittelivät niittymatojen tuhoja. Myöhemmin entomologisella osastolla tehtiin 
erilaisia ruiskutuskokeita ja levitettiin lentolehtisiä karviaismarjahomeesta. Kas-
vifysiologisella, patologisella ja bakteriologisella osastolla tutkittiin ensin etenkin 
eri viljalajien nokisieniä ja perunan tauteja sekä erilaisia torjuntakeinoja. Koti-
eläinbiologisella osastolla ei ollut aluksi omaa laboratoriota Jokiniemessä, ja sen 
koenavetta oli liian ahdas. Vuonna 1913 kotieläinbiologien osasto sai väliaikaisen 
laboratorion, jossa määriteltiin rehunäytteiden rehuarvoja. Osastolla tehtiin myös 
joitakin kotieläinten ruokintakokeita, jotka jouduttiin tekemään ensimmäisen 
maailmansodan pula-aikana Yliopistolla kotieläinopillisella laitoksella.629

Tikkurilan Jokiniemen koelaitoksessa maanviljelys-taloudellisen osaston tut-
kijoilla oli paremmat mahdollisuudet koetoimintaan kuin kaupungin keskustan 
ahtaissa tiloissa. Toisaalta koelaitos sijaitsi kaukana Yliopistolta, ja koetilan käyttö 
oli hankalaa opetuksessa ja havainnoinnissa, minkä lisäksi määrärahojen niuk-
kuus ja apulaisten puute haittasivat tutkimustyötä.630 Lisäksi koelaitoksen hajau-
tettu johtaminen Yliopiston, senaatin ja Maanviljelyshallituksen välillä koettiin 
hankalaksi. Maataloustieteiden kehittyessä haluttiin myös laajentaa koetoimintaa 
uusille aloille ja eri puolille Suomea. Sen vuoksi jo vuonna 1911 Maanviljelyshal-
litus esitti, että maanviljelys-taloudellista koeasemaa tuli uudistaa. Helmikuussa 
1912 senaatti asetti komitean pohtimaan koetoiminnan kehittämistä.631 

Maataloustieteellistä koetoimintaa pohtineen komitean puheenjohtajaksi kut-
suttiin kotieläinopin professori Georg von Wendt ja muiksi jäseniksi professori 
Gösta Grotenfelt, tohtori Lauri Kr. Relander, maisteri A. Axelsson Kylvösiemen-
yhdistyksestä ja E. F. Simola sekä insinööri E. A. Malm Suoviljelysyhdistyksestä. 
Komitean työskentely kesti vuosia, sillä se halusi laatia perusteellisen mietinnön, 
jota varten piti selvittää muun muassa maataloustieteellistä koetoimintaa ulko-
mailla. Marraskuussa 1916 valmistunut mietintö oli peräti 377-sivuinen kirja, joka 
käsitteli hyvin laajasti koetoiminnan historiaa ulkomailla – erityisesti Yhdysval-
loissa ja Venäjällä – ja Suomessa. Komitea ehdotti, että perustettaisiin senaatin 
maanviljelystoimituskunnan alainen maatalouden koe- ja tarkastuskomissio. Sen 
alaisuudessa olisivat olleet kaikki maataloustieteellisen koe- ja tarkastustoimin-
nan elimet kuten keskuskoelaitos, erikoiskoeasemat ja piirikoeasemat, joita tuli 
perustaa eri puolille maata. Jokiniemen koeasema oli liian kaukana Yliopistosta, 
minkä vuoksi siitä piti tehdä keskuskoeasema. Se itsenäistettäisiin sen jälkeen, 
kun maanviljelys-taloudelliselle tiedekuntaosastolle hankittaisiin sen veroinen 
uusi koeasema.632 

Maanviljelys-taloudellinen osasto antoi lausunnon koetoimintakomitean 
mietinnöstä. Osasto piti epäilyttävänä, että maataloustieteellinen keskuskoetoi-
minta oli joutumassa Maanviljelyshallituksen alaisuuteen, sillä silloin toimintaa 
eivät enää johtaisi tieteellisesti pätevät henkilöt – Maanviljelyshallituksen uusien 
maanviljelysneuvosten pätevyysehtona kun oli pelkästään agronomitutkinto eikä 



163

sen lisäksi tieteellistä tutkintoa. Tieteellistä keskuskoelaitosta olisi pitänyt johtaa 
juuri perustetun metsätieteellisen koelaitoksen tavoin tiedemiehistä kokoonpan-
tu hallitus.633 Ehdotettu koelaitosuudistus lykkääntyi kuitenkin vielä vuosia ja 
toteutui vasta, kun maanviljelys-taloudellinen osasto muuttui itsenäiseksi tiede-
kunnaksi.

1900-luvun alussa alkoi maanviljelyn tutkimustoiminta myös Yliopiston ul-
kopuolella: vuonna 1913 aloitti toimintansa Keskusosuusliike Hankkijan kasvin-
jalostuslaitos, vuonna 1894 perustettu Suomen Suoviljelysyhdistys alkoi tutkia 
Suomen soita järjestelmällisesti kihlakunnittain vuonna 1904, ja vuonna 1917 
perustettu Salaojayhdistys aloitti salaojien tutkimisen.634 

Metsäntutkimustoiminta päätettiin järjestää alusta alkaen toisella tavalla kuin 
maatalouden tutkimustoiminta eli erillään Aleksanterin-Yliopistosta. Mustialan 
opiston koeaseman metsäosasto oli lakkautettu vuonna 1898, sillä uuteen maan-
viljelys-taloudelliseen koelaitokseen ei perustettu metsäasemaa. Vuonna 1909 
kasvitieteen dosentti A. K. Cajander teki ehdotuksen metsätieteellisen tutkimus-
toiminnan järjestämisestä Suomessa. Ehdotustaan varten Cajander oli tutustunut 
metsätieteelliseen tutkimustoimintaan Euroopassa samalla, kun hän oli pereh-
tynyt keskieurooppalaisiin metsätyyppeihin vuosina 1906–1907.635 Cajanderin 
ideana oli perustaa Suomeen eurooppalaisten esikuvien mukainen metsäntutki-
muslaitos, joka olisi erillään Yliopistosta. 

Ehdotuksessaan Cajander totesi, että Suomen metsillä oli kasvava merkitys 
kansantaloudelle, mutta että maan metsätaloutta ei voinut perustaa yksinomaan 
ulkomaisen tutkimuksen varaan, joka perustui erilaisiin olosuhteisiin. Toisaalta 
Suomessa ei ollut riittävästi tutkittu metsiä, vaikka Suomessa metsätaloudella oli 
suurempi merkitys kuin muissa maissa. Cajander ei puoltanut tutkimuslaitoksen 
liittämistä Yliopistoon maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen tavoin, sillä jos 
metsätieteiden opettajat olisivat olleet samalla tutkimuslaitoksen henkilökun-
taa, siitä olisi aiheutunut haittaa muulle opetustyölle – huomattiinhan hanka-
laksi myöhemmin myös se järjestelmä, että maanviljelysprofessorit vastasivat 
opetuksesta Helsingissä ja koetoiminnasta Tikkurilassa. Sen vuoksi Cajander 
ehdottikin, että metsäntutkimuslaitos olisi mahdollisimman itsenäinen, jolloin 
sen henkilökunta voisi keskittyä tieteelliseen työhön, ja olisi hallinnollisesti 
Metsähallituksen alainen. Tutkimustoiminnassa laitos keskittyisi aluksi metsän-
hoitoon, metsien tuotantoon ja metsämaaperäoppiin. A. K. Cajander ei puoltanut 
ehdotusta metsäntutkimuslaitoksen perustamista Tikkurilaan maanviljelys-ta-
loudellisen tutkimuslaitoksen yhteyteen. Sitä vastoin hän ehdotti, että metsäntut-
kimuslaitokselle hankittaisiin luonnonpuisto ja että Yliopiston metsätieteellinen 
laitos ja metsäntutkimuslaitos sijoitettaisiin samaan rakennukseen Helsingissä. 
Tällöin näillä kahdella laitoksella olisi yhteinen kirjasto ja laboratorio, ja laitosten 
välinen yhteistyö olisi muutenkin helppoa. Näin syntyisi vahva tutkimuskeskus, 
jonka erilliset yksiköt täydentäisivät toisiaan. Cajander ehdotti siis jo vuonna 1909 
kolme vuosikymmentä myöhemmin toteutuneen Metsätalon rakentamista.636

Metsätieteellinen koelaitos (myöhemmin Metsäntutkimuslaitos) toteutui yli 
kymmenen vuoden kuluttua A. K. Cajanderin ehdottamalla tavalla, eli se ei ol-
lut Yliopiston yhteydessä eikä sen professoreiden alaisuudessa mutta kuitenkin 
läheisessä yhteistyössä yliopistollisen metsäopetuksen kanssa. Lisäksi ainoana 
metsäprofessorina Cajander Metsähallituksen ylijohtajana istui myös Metsätie-
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teellisen koelaitoksen hallinnossa, sillä koelaitos oli Metsähallituksen alaisuudes-
sa vuoteen 1929 asti. Koelaitoksen perustamista pohti vielä vuodesta 1909 A. Osw. 
Kairamon johtama komitea, joka antoi mietintönsä joulukuussa 1913. Komitea 
ilmeisesti hidasteli mietintönsä valmistumista, sillä tuolloin ei ollut vielä suo-
malaisia professoritasoisia metsäntutkijoita, joten metsäntutkimuslaitoksen virat 
olisivat saattaneet mennä venäläisille. Asetus Metsätieteellisestä koelaitoksesta 
annettiin lokakuussa 1917, ja laitos aloitti toimintansa heinäkuussa 1918.637

Dosentti A. K. Cajander esitti vuonna 1909 metsäntutkimuslaitosta käsitteleväs-
sä ehdotuksessaan, että perustettaisiin myös metsätieteellinen seura tukemaan 
metsätieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa. Tuolloin monilla muilla tieteillä 
oli jo omat tieteelliset seuransa kuten Societas pro fauna et flora fennica, Suomen 
Maantieteellinen seura ja Suomalais-Ugrilainen seura. Nämä seurat sekä Suomen 
Tiedeseura ja Suomalainen Tiedeakatemia olivat edistäneet ja rahoittaneet tutki-
mustyötä sekä julkaisseet tutkimuksia valtion myöntämillä apurahoilla. Cajander 
ehdotti, että myös tuleva metsätieteellinen seura myöntäisi matkastipendejä, tut-
kimusapurahoja ja palkintoja sekä harjoittaisi julkaisutoimintaa.638 

Suomen Metsätieteellinen Seura (Finska Forstsamfundet) perustettiin huhti-
kuussa 1909 eli vähän ennen metsänhoito-opetusasetuksen antamista. Seurasta 
muodostui pian merkittävä metsätieteiden tutkijoita eli aluksi lähinnä Yliopiston 
opettajia ja alan harrastajia koonnut tieteellinen ja sosiaalinen yhteisö. Keskeinen 
syy uuden tieteellisen seuran perustamiselle olikin saada eräänlainen tukiver-
kosto Aleksanterin-Yliopistossa juuri alkaneelle korkeimmalle metsäopetukselle 
ja näin taata sille mahdollisimman hyvä asema yliopistossa ja tiedeyhteisössä. 
Uuden seuran perustamisen tarkoitus oli myös kasvattaa uusia tutkijoita. Tulevat 
tutkijapolvet saivat yhteisön, jossa he saivat esittää omia tutkimustuloksiaan ja 
saivat palautetta muiltakin tutkijoilta kuin vain ohjaajiltaan.639 

Metsätieteellisen Seuran perustamisen motiivina olivat tieteelliset syyt mutta 
myös kielipoliittiset syyt. Muutama kuukausi ennen Metsätieteellisen Seuran 
perustamista oli perustettu Suomalainen Tiedeakatemia vuonna 1908 suomen-
kielisen tiede-elämän keskusjärjestöksi. Lisäksi 1800-luvun lopussa fennomaanit 
olivat perustaneet omiksi tieteellisiksi seuroikseen muun muassa Suomalaisen 
Lääkäriseura Duodecimin vuonna 1881 ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuonna 
1883. Oman tiedeakatemiansa ja tieteellisten seurojensa avulla fennomaanitiede-
miehet halusivat taata suomen kielen aseman tiede-elämässä, tutkimusrahoitusta 
suomenkielisille ja suomenkieltä käyttäneille tiedemiehille.640

Cajanderille tuli kiire perustaa Metsätieteellistä Seuraa, sillä samanaikaisesti 
maataloustutkijat johtajanaan maanviljelys-taloudellisen osaston johtaja Arthur 
Rindell suunnittelivat perustavansa maatalous-metsätieteellisen akatemian, jo-
ka esikuvana oli Ruotsin Kuninkaallinen Maatalousakatemia. Hanke heijasteli 
tiedekuntaosaston ensimmäisten vuosien ilmapiiriä ja kilpailua resursseista. 
Maatalous-metsätieteellisen akatemian avulla maataloustieteet olisivat saattaneet 
saada yliotteen metsätieteistä myös tieteellisessä seurassa, joten Cajander halusi 
perustaa metsätieteilijöille oman tieteellisen seuran mahdollisimman nopeasti. 
Metsätieteellinen seura oli alusta alkaen korostetun suomenkielinen, ja seuran 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiinkin fennomaani P. W. Hannikainen.641 

Dosentti Cajanderilla oli myös henkilökohtaisia syitä olla mukana perusta-
massa metsätieteellistä seuraa. Hän halusi hankkia lisää meriittejä vuonna 1907 
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perustettua metsänhoidon professorin viranhakua varten. Hän saikin vuonna 
1909 valmiiksi uraauurtavan tutkimuksensa metsätyypeistä (Ueber Waldtypen), 
mutta hän halusi saada myös tieteellisen seuran taakseen tukemaan viranhakua 
ja tulevaa tieteellistä työtään Yliopistossa sekä uusien metsäntutkijoiden kasvat-
tamista.642 Metsätieteellisen Seuran varsinainen julkaisutoiminta alkoi varojen 
puuttuessa kuitenkin vasta vuonna 1913, jolloin se alkoi julkaista Acta Forestalia 
Fennica -julkaisusarjaa. Siinä julkaistiin useimmat suomalaisten tutkijoiden 
metsätieteelliset väitöskirjat 1900-luvun alkupuoliskolla. Kun julkaistavien kir-
joitusten lukumäärä lisääntyi 1920-luvulla, ja Seuran jäsenet tekivät myös sellaisia 
kirjoituksia, jotka varsinaisesti eivät olleet tieteellisiä tutkimuksia mutta joilla 
oli merkitystä metsäntutkimukselle. Vuonna 1926 Seura päättikin alkaa julkaista 
myös toista sarjaa, Silva Fennicaa.643

Maatalousakatemia ei toteutunut, kun vuonna 1909 maataloustieteiden ja met-
sätieteiden edustajat perustivat omat seuransa. Maataloustutkijat perustivat Suo-
men Maataloustieteellisen Seuran (Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland) 
joulukuussa 1909. Alun perin uuden tieteellisen seuran oli tarkoitus keskittyä 
maanviljelystaloudellisen tutkimustoiminnan tukemiseen, mutta perustamisen 
yhteydessä Seuran toimintapiiriin tulivat myös muut maataloustieteet, jotta Seura 
yhdistäisi kaikkia kotimaista maataloustieteellistä tutkimustyötä tekeviä, toimi-
si yhdyssiteenä kaikkien maataloustieteiden tutkijoiden välillä ja tukisi uusien 
tutkijoiden kouluttamista. Perustajajäseniin kuuluivat muun muassa professorit 
Arthur Rindell, Gösta Grotenfelt, A. K. Cajander ja hänen nuorempi veljensä Eino 
Cajander, Lauri Kr. Relander ja J. E. Sunila. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja 
oli professori Rindell. 

Maataloustieteellisen Seuran keskeisenä tavoitteena oli myös maataloustie-
teiden julkaisutoiminnan aloittaminen. Seura julkaisi vuosina 1911–1928 kahta 
julkaisusarjaa, Suomen Maataloustieteellisen Seuran Julkaisuja, jossa julkaistiin 
lyhennelmiä tutkimustuloksista ja tiedonantoja, ja Abhandlungen der Agrikul-
turwissensschaftlichen Gesellschaft in Finnland, jossa julkaistiin tieteellisiä tutki-
muksia saksan kielellä. Julkaisusarja uudeksi nimeksi tuli vuonna 1928 Suomen 
Maataloustieteellisen Seuran Julkaisuja – Acta Agraria Fennica. Metsätieteellisen 
Seuran julkaisutoiminnan tavoin Maataloustieteellisen Seuran julkaisutoimintaa 
vaikeutti alkuvuosina varojen puute.644 

Tieteellisen järjestäytymisen lisäksi agronomikoulutuksen akatemisoituminen 
vaikutti myös agronomien professionaaliseen järjestäytymiseen. Lokakuussa 1909 
Maanviljelysvirkamiesyhdistyksen nimi muuttui Agronomiseksi Yhdistykseksi 
(Agronomiska Föreningen). Nimenmuutos oli seurausta agronomikoulutuksen 
statuksen muutoksesta eli siirtymisestä Yliopistoon, jolloin haluttiin poistaa yh-
distyksen nimen virkamiesmäisyyttä. Professorit Rindell ja Grotenfelt kuitenkin 
vastustivat nimenmuutosta, sillä he eivät halunneet laajentaa yhdistyksen jäsenoi-
keutta eli avata yhdistystä muille kuin virkamiehille. Yhdistys ei kuitenkaan heti 
saanut jäseniä agronomikunnan ulkopuolelta, vaan pysyi akateemisen sivistyksen 
saaneiden järjestönä.645 

Korkeimman maatalousopetuksen akatemisoitumisen johti maanviljelyslyseoi-
den perustamiseen 1900-luvun alusta alkaen. Näiden oppikoulujen oli tarkoitus 
valmistaa ylioppilaita maatalouden palvelukseen ja valmentaa yliopistollisia 
agronomiopintoja varten. Samoihin aikoihin kun agronomikoulutus päätettiin 
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siirtää Aleksanterin-Yliopistoon, vuonna 1907 perustettiin Helsinkiin maanvil-
jelyslyseo, joka toimi aluksi vuoteen 1917 Maanviljelyshallituksen alaisena. Se oli 
Suomen ensimmäinen yhteen alaan erikoistunut lukio. Oppilaitos perustettiin 
Hannes Gebhardin aloitteesta. Hän oli myös maanviljelyslyseon johtokunnan 
ensimmäinen puheenjohtaja. Lyseon esikuvana oli Preussiin 1870-luvulta alkaen 
perustetut maatalouskoulut, eräänlaiset maatalouden palvelukseen valmistavat 
reaalikoulut. Gebhardin mielestä oppikoulut keskittyivät liikaa teoreettiseen kou-
lutukseen. Uudessa maanviljelyslyseossa opetettiin maataloutta ja painotettiin 
käytännön maataloutta eri oppiaineissa. Näin maanviljelyslyseo poikkesi muista 
oppikouluista, joissa ylioppilaaksi kirjoittaneilla oli oikeus suorittaa opintoja 
Aleksanterin-Yliopistossa. Lisäksi alkuaikoina lyseon pääsyvaatimuksena oli 
maatalousharjoittelu. Helsingin maanviljelyslyseon oli tarkoitus olla esikuvana 
muualle Suomeen perustettaville maanviljelyslyseoille. Maanviljelyslyseohanket-
ta käsiteltiin vuonna 1907 eduskunnassa, jossa erityisesti Maalaisliiton Santeri 
Alkio piti Helsinkiä huonona sijoituspaikkana.646 

Helsingin maanviljelyslyseo aloitti toimintansa syksyllä 1908. Koulussa ope-
tettiin ammattiaineita eli maatalous- ja metsätieteiden alkeita kuten maanvilje-
lyskemiaa, maanviljelysmeteorologiaa, kasvipatologiaa, kotieläinoppia ja maan-
viljelyksen kansantaloutta.647 

Vuonna 1909 lyseo anoi, että siellä ylioppilaaksi kirjoittaneet saisivat oikeu-
den opiskella Aleksanterin-Yliopiston maanviljelys-taloudellisessa osassa. Tiede-
kuntaosasto kuitenkin oli sitä mieltä, että maanviljelyslyseosta valmistuneiden 
pitäisi suorittaa täydentämistutkinto, ennen kuin he saisivat oikeuden suorittaa 
osastossa virkatutkintoja. Myös muut tiedekunnat suhtautuivat nihkeästi maan-
viljelyslyseon ehdotukseen.648 

Maanviljelyslyseon johtokunta vastasi maanviljelys-taloudellisen osaston 
lausuntoon. Johtokunta oli sitä mieltä, että maanviljelyslyseon oppilaat saavat 
riittävän yleissivistyksen ja kypsyyden opintoihin maanviljelys-taloudellisen 
osastossa.649 Sitä vastoin konsistorin mielestä Helsingin maanviljelyslyseosta 
valmistuneilla ylioppilailla oli liian huonot perustiedot yliopisto-opintoja varten, 
joten konsistori ei puoltanut lyseon ehdotusta.650 Senaatti oli kuitenkin toista 
mieltä, ja tammikuussa 1911 annetulla asetuksella Helsingin maanviljelyslyseossa 
kirjallisen kokeen suorittaneet ylioppilaskokelaat saivat opinto-oikeiden maanvil-
jelys-taloudellisessa osastossa. Tämän johdosta huhtikuussa 1911 konsistori päätti, 
että maanviljelyslyseon ylioppilaskokelaat suorittavat Yliopistossa suullisen yli-
oppilastutkinnon yhteiskuntaopissa ja kansantaloustieteessä, historiassa, saksan 
kielessä, matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (huomioiden maanviljelyslyseon 
ammattiopetuksen) sekä kasvi- ja eläintieteessä (huomioiden maanviljelyslyseon 
ammattiopetuksen).651

Alkuvuosina Helsingin maanviljelyslyseo kohtasi erilaisia ongelmia, sillä 
muun muassa sopivaa oppimateriaalia ei ollut, eikä koulu houkutellut tarpeeksi 
oppilaita. Siitä huolimatta myös muualle Suomeen perustettiin muutama maan-
viljelyslyseo: vuonna 1914 aloitti toimintansa Lapuan yhteiskoulun maatalouslinja 
ja vuonna 1917 Karjalan maanviljelyslyseo Viipurissa.652
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V 
Maatalouskorkeakouluhankkeet 
ja sijaintikysymys

1. Korkeakouluhankkeita 1900-luvun alussa

Maatalouskorkeakouluhanke 1900-luvun alussa – samoin kuin agro-
nomi- ja metsänhoitajakoulutuksen siirto Yliopistoon vuosina 1906–
1909 – oli osa käytännön oppialojen laajaa akatemisoitumiskehitystä 

ja -keskustelua Suomessa. Agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen alkamisen 
kanssa lähes samanaikaisesti kaksi muuta merkittävää käytännönläheistä alaa eli 
teknillinen ja kaupallinen ala saivat omat korkeakoulunsa Suomessa. Näiden nel-
jän alan kehityksellä oli yhteisiä piirteitä ja yhtymäkohtia – olihan sekä korkein 
maanviljelys- ja metsäopetus että teknillinen ja kaupallinen opetus suunniteltu 
1800-luvun loppupuolella siirrettäväksi polyteknilliseen opistoon. Myös eläinlää-
kintäkoulutuksen järjestäminen oli ajankohtainen asia 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä, mutta yrityksistä huolimatta eläinlääkärikoulukysymys jäi 
ratkaisematta. Muiden käytännön oppialojen akatemisoitumiskehitys oli osa sitä 
suotuisaa politiikkaa Suomen suuriruhtinaskunnassa vuoden 1905 jälkeen, joka 
joudutti myös Aleksanterin-Yliopiston kehitystä.653

Uusien yliopistojen perustamisen lisäksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 
Suomessa keskusteltiin vilkkaasti erityisalojen korkeakoulujen perustamisesta. 
Korkeakouluja haluttiin perustaa Aleksanterin-Yliopiston rinnalle useista eri syis-
tä: muualla Euroopassa alettiin perustaa erityisalojen korkeakouluja 1800-luvulla, 
uudet ammattialat halusivat nostaa statustaan akatemisoimalla koulutuksensa, 
erityisalojen korkeakouluja haluttiin klassisen monialaisen tiede- ja sivistysyli-
opiston rinnalle, aluepoliittisista syistä uusia yliopistoja tai korkeakouluja halut-
tiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja kielipoliittisista syistä korkeakouluja ha-
luttiin takaamaan erityisesti suomenkielisten tasokasta korkeinta koulutusta.654

Helsingin Polyteknillinen opisto sai korkeakoulustatuksen vuonna 1908. Tätä 
oli valmisteltu 1890-luvulta alkaen eli samoihin aikoihin, kun päätettiin perustaa 
maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto. 1800-luvun lopulla teollistuminen 
ja teknillinen kehitys etenivät nopeasti, jolloin tarvittiin lisää yhteistyötä tuotan-
non, opetuksen ja tutkimuksen välillä. Tämän vuoksi Helsingin Polyteknillisen 
opiston koulutuskapasiteetti ei enää riittänyt. Vuonna 1898 opiston opettajakunta 
teki senaatille esityksen opiston korottamisesta teknilliseksi korkeakouluksi. Esi-
tys eteni hitaasti 1800–1900-lukujen vaihteen jännittyneen poliittisen tilanteen 
vuoksi. Opiston johto ylläpiti korkeakouluhanketta, ja senaatin kauppa- ja teolli-
suustoimituskunta asettikin komitean pohtimaan korkeimman teknillisen ope-
tuksen kehittämistä vuonna 1906. Komitean mietinnön pohjalta senaatti vahvisti 
Suomen Teknillisen Korkeakoulun säännöt 2. huhtikuuta 1908.655
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Teollisuuden lisäksi kauppa kehittyi nopeasti 1800-luvun loppupuoliskolla 
kaupunkien kasvun ja elinkeinojen vapautumisen myötä. Kauppakorkeakoulun 
perustaminen oli ensimmäisen kerran esillä Helsingissä Pörssiyhdistyksen ko-
kouksessa vuonna 1866. Helsingin käsityökoulun fysiikan, kemian ja kirjanpidon 
opettaja Sven Petter Dahlbeck (1822–1890, virassa 1871–1890) ehdotti vuonna 1871 
Aleksanterin-Yliopiston sijaiskanslerille, että Yliopistoon perustettaisiin kauppa-
tieteiden ylimääräinen lehtorin virka ja että hänet nimitettäisiin tähän virkaan. 
Konsistori oli kuitenkin sitä mieltä, ettei Yliopistossa pitänyt opettaa puhtaasti 
käytännöllisiä oppiaineita. Mutta koska Suomessa ei vielä tuolloin ollut kaupal-
lista oppilaitosta, konsistori nimitti Dahlbeckin kauppatieteiden ylimääräiseksi 
lehtoriksi.656 Jo vuodesta 1811 Yliopistossa oli ollut oppituoli, joka oli ensin talous- 
ja kauppaoikeuden professuuri ja vuodesta 1857 talousoikeuden professuuri. Se 
ei kuitenkaan ollut tarkoitettu kaupallisen alan koulutusta varten vaan lähinnä 
tulevien virkamiesten koulutusta varten. Koska Yliopistossa ei voitu järjestää 
kaupallisen alan korkeinta opetusta, 1800-luvun lopussa perustettiin useita kaup-
paoppilaitoksia: Helsingin kauppaoppilaitos (Handelsläroverket i Helsingfors) 
aloitti toimintansa vuonna 1881, ja vuosisadan lopulla perustettiin vielä seitsemän 
uutta kaupallista oppilaitosta eri puolille Suomea.657 

Kauppakorkeakouluhanke sai vauhtia 1880-luvulla. Kauppakorkeakoulua pe-
rusteltiin sillä, että teknillisillä aloilla sekä agronomeilla ja metsänhoitajilla oli 
jo korkeinta opetusta antavat oppilaitoksensa Suomessa. Vuonna 1889 asetettiin 
komitea pohtimaan korkeimman kaupallisen opetuksen tulevaisuutta. Komi-
tea suositti yksimielisesti tällaisen opetuksen aloittamista Suomessa erillisessä 
opistossa. Muita vaihtoehtoja olisi ollut joko kauppaopetuksen sijoittaminen 
Polyteknilliseen opistoon tai Raahen kauppaopistoon. Elokuussa 1895 pidetyssä 
yleisessä kauppiaskokouksessa Kuopiossa kannatettiin erillisen suomenkielisen 
kauppakorkeakoulun perustamista Helsinkiin. Hanke jäi kuitenkin tähän, sillä 
hajallaan ollut kauppiaskunta ei pystynyt tekemään yhtenäistä päätöstä. Vuonna 
1897 kauppakorkeakoulua ryhtyi ajamaan Suomen kaupan ja teollisuuden fenno-
maaninen eliitti, johon kuului myös korkeimman metsäopetuksen tulevaisuuteen 
myöhemmin vaikuttanut A. Osw. Kihlman. Kauppaopisto päätettiin perustaa 
yksityisvoimin eli kiertämällä byrokratiaa: fennomaaninen kauppiasryhmittymä 
keräsi pääoman Kauppaopiston Osakeyhtiölle, jonka säännöt senaatti vahvisti 
vuonna 1898. Osakeyhtiön ensimmäisessä yhtiökokouksessa päätettiin perustaa 
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja nimittää sen johtajaksi filosofian maisteri 
Kyösti Järvinen. Vuonna 1904 Kauppaopistoon perustettiin ylioppilasluokka.658 

Liikemiesten Kauppaopiston johtaja Järvinen piti yllä kauppakorkeakouluhan-
ketta. 1900-luvun alussa hän tutustui Euroopan johtavien teollisuusmaiden kor-
keakoulutasoiseen kaupalliseen opetukseen. Tammikuussa 1903 Kyösti Järvinen 
piti esitelmän aiheesta ”tiede ja liike-elämä”. Siinä hän tarkasteli eurooppalaisia 
kauppakorkeakoulujen perustamista ja opetusta. Hän muun muassa totesi, että 
kauppakorkeakouluja oli yleensä perustettu polyteknillisten opistojen tai yliopis-
tojen yhteyteen tai sitten erillisiksi oppilaitoksiksi. Järvinen tuli esitelmässään 
siihen johtopäätökseen, että Aleksanterin-Yliopiston maanviljelys-taloudellinen 
tiedekuntaosasto piti laajentaa taloudelliseksi tiedekunnaksi – Hannes Gebhard 
oli ehdottanut tiedekuntaa jo vuonna 1896. Tähän tiedekuntaan olisi tullut omat 
osastonsa eli laitoksensa maanviljelyä, liike-elämää ja mahdollisesti myös valtion-
talouttakin varten. Taloudellinen tiedekunta olisi ollut Kyösti Järvisen mukaan 
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maanviljelys-taloudellisen osaston kannalta hyvä ratkaisu, sillä uusien tieteiden 
mukaan ottamisen ansioista tiedekuntaosaston toiminta olisi käynyt ”enemmän 
hedelmää tuottavaksi, kuin mitä – ainakin julkisuudessa näkyneiden tietojen 
mukaan – näyttää olevan asianlaita”. Lopulta Järvinen ei kuitenkaan pitänyt 
ajatusta taloudellisesta tiedekunnasta kovin realistisena, sillä Yliopistossa ei ollut 
tuolloin yhtään taloustieteen professuuria. Järvisen mielestä Yliopisto ei ollut 
kovin vastaanottavainen uusille oppialoille, sillä hän tiesi kertoa että ”[ä]skettäin 
tosin ehdotettiin tunnetun kotimaisen tutkijan nimittämistä taloustieteen yli-
määräiseksi professoriksi, mutta tämän ehdotuksen oppineet akateemiset isät itse 
hylkäsivät”. Esitelmässään Kyösti Järvinen viittasi toiseen fennomaaniin, Hannes 
Gebhardiin, joka oli ehdottanut vuonna 1901 ylimääräisen taloustieteen profes-
suurin perustamista maanviljelys-taloudelliseen osastoon. Koska Yliopisto näytti 
olevan hankala instituutio, johtaja Järvisen mielestä ”pienessä Suomessa” pitäisi 
keskittyä kehittämään kauppaopistoja.659

Muutaman vuoden kuluttua Kauppaopiston johtaja Kyösti Järvisen mielipide 
oli muuttunut: vuonna 1907 hän puolusti itsenäisen kauppakorkeakoulun perus-
tamista. Samoihin aikoihin agronomikoulutus oli jo siirtynyt Aleksanterin-Yli-
opistoon, jonne myös metsänhoitajakoulutus oli siirtymässä, sekä Teknillinen 
Korkeakoulu oli syntymässä, joten myös korkeimman kaupallisen koulutuksen 
tulevaisuus tuli ratkaista. Itsenäinen kauppakorkeakoulu – Aleksanterin-Yliopis-
ton vieressä Fabianinkadulla Liikemiesten Kauppaopiston tiloissa – näytti olevan 
ainoa varteenotettava ratkaisu. Kauppakorkeakoulu aloittikin toimintansa vuo-
den 1911 alussa. Se erosi kahdesta muusta käytännönläheisten tieteiden instituu-
tioista eli maanviljelys-taloudellisesta osastosta ja Teknillisestä Korkeakoulusta 
ensinnäkin siten, että Kauppakorkeakoulu oli yksityinen eikä sen vuoksi ollut val-
tion taloudellisessa suojeluksessa ja ohjauksessa.660 Toiseksi Kauppakorkeakoulu 
oli oikeastaan opistotasoinen oppilaitos vuoteen 1920 asti, jolloin sinne perustet-
tiin ensimmäiset seitsemän professuuria. Vuonna 1931 Kauppakorkeakoulu sai 
oikeuden myöntää tohtorinarvoja, ja Pohjoismaiden ensimmäinen kauppatieteen 
tohtori väitteli Helsingin Kauppakorkeakoulussa vuonna 1937.661

Myös ruotsinkieliset kauppiaat alkoivat ajaa ruotsinkielisen korkeimman kau-
pallisen opetuksen järjestämistä Helsingissä. Vuonna 1908 Handelsföreningen i 
Helsingfors asetti komitean pohtimaan asiaa. Komitean puheenjohtajana oli pan-
kinjohtaja Felix Heikel, joka oli ollut Raahessa perustamassa Borgare- och Han-
delsskolania, joka tuolloin vastasi korkeimmasta ruotsinkielisestä kaupallisesta 
opetuksesta Suomessa. Komitean mielestä pääkaupunki oli monestakin syystä 
paras paikka korkeimmalle kaupalliselle oppilaitokselle, jossa olisi kaksivuotinen 
perusopintokurssi saksalaisen kauppakorkeakoulumallin mukaisesti. Komitean 
ehdotuksen pohjalta perustettiin osakeyhtiö Högre Svenska Handelsläroverket i 
Helsingfors, ja oppilaitos aloitti toimintansa Unioninkatu 20:ssä syksyllä 1909. 
Myöhemmin vuonna 1915 opistoon perustettiin erillinen korkeakouluosasto. 
1920-luvulla keskusteltiin ruotsinkielisen korkeimman kaupallisen opetuksen 
akatemisoimisesta korkeakoulutasoiseksi, kuten oli jo tapahtunut suomen-
kielisessä Kauppakorkeakoulussa. Niinpä vuonna 1927 opisto muuttui Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors -nimiseksi. Seuraavana vuonna se sai oikeuden 
myöntää kandidaatintutkintoja, ja ensimmäinen kauppatieteiden kandidaatti 
valmistui vuonna 1929. Handelshögskolan sai ensimmäiset professuurit vuonna 
1934, ja ensimmäinen tohtorinväitös tarkastettiin vuonna 1944.662
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Korkeimman kaupallisen opetuksen akatemisoitumisprosessi kesti kauan, sillä 
kauppakorkeakoulut saavuttivat yliopistotasoisen statuksen 1920–1930-luvuilta 
alkaen ensimmäisten professuurien ja tohtorinväitösten myötä. Niiden opinto-
suunnitelmat painottivatkin alkuvuosikymmeninä käytännöllisten oppiaineiden 
opetusta eli korkeimman opetuksen instituution roolia eikä tutkimusta. Kaup-
pakorkeakoulujen tieteellisen profiilin nostamista ja kehitystä yliopistotasoisiksi 
oppilaitoksiksi viivästytti esikuvien puute 1900-luvun alussa: eurooppalaiset 
korkeakoulut olivat vasta muuttumassa yliopistotasoisiksi oppilaitoksiksi. Tek-
nilliset korkeakoulut olivat akatemisoituneet Euroopassa jo 1800-luvun lopul-
la,663 joten myös Suomessa Teknillinen Korkeakoulu saavutti yliopistotason heti 
perustamisen yhteydessä professuuriensa ansiosta, ja ensimmäinen teknillisten 
oppiaineiden väitös tarkastettiin vuonna 1911. Teknillisen tohtorinarvon saamista 
hidasti kuitenkin tutkinnon sisällön laajuus – Teknillisen Korkeakoulun tutkin-
tovaatimusten haluttiin takaavan tulevien tohtoreiden mahdollisimman korkean 
tieteellisen tason.664

Eläinlääketieteen akatemisoitumiskysymys jäi vielä ratkaisematta 1900-luvun 
alussa, ja kotimainen eläinlääkärikoulutus pystyttiin aloittamaan vasta toisen 
maailmansodan jälkeen. Collegium Medicum oli ehdottanut eläinlääkärikoulu-
tuksen aloittamista Suomessa jo 1780-luvulla ja useasti 1800-luvulla.665 Eläin-
lääketieteellä oli arvostettu asema 1800-luvun lopulla: matka-apurahojen turvin 
ulkomailla valmistuneet suomalaiset eläinlääkärit perustivat vuonna 1892 Suo-
men Eläinlääkäriyhdistyksen.666 Vuonna 1896 – samana vuonna kun päätettiin 
perustaa ensimmäiset maataloustieteiden professuurit Aleksanterin-Yliopistoon 
– Lääkintöhallituksen päätirehtööri Fredrik Saltzman ehdotti eläinlääkärikorkea-
koulun perustamista Suomeen. Lääkintöhallitus kannatti ehdotusta.667 Tämän 
vuoksi vuonna 1906 senaatti asetti komitean pohtimaan eläinlääkärikoulutuksen 
aloittamista joko itsenäisessä eläinlääkäriopistossa, maanviljelys-taloudellisessa 
osastossa tai Polyteknillisessa opistossa. Komitean jäseneksi kutsuttiin myös 
maanviljelysopin professori Gösta Grotenfelt.668 Kotimaisen eläinlääkärikou-
lutuksen aloittamista komitea perusteli etenkin sillä, että kotieläinhoidolla oli 
Suomessa suuri kansantaloudellinen merkitys mutta maassa oli vain 79 eläinlää-
käriä, 60 eläinlääkärin valtionvirkaa sekä kaupunkien ja kuntien virkoja. Muissa 
Pohjoismaissa eläinlääkäreitä oli huomattavasti enemmän.669 

Eläinlääkintäkomitea ehdotti, että perustettaisiin joko itsenäinen opisto tai 
eläinlääkeopillinen tiedekunta Aleksanterin-Yliopistoon. Polyteknilliseen opis-
toon eläinlääketieteen opetusta ei komitean mielestä kannattanut liittää, sillä 
eläinlääketieteellä ei ollut mitään yhteyttä teknillisten oppiaineiden kanssa. Il-
meisesti maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston huonon aseman vuoksi 
yksi komitean jäsen kannatti eläinlääketieteellistä korkeakoulua ja vastusti tie-
dekuntaa: ”Tämän käsityksen tueksi on mainittu, etteivät yliopistoviranomaiset 
kenties katselisi yliopistoon vastaperustettua eläinlääketieteellistä tiedekuntaa 
suopein silmin ja tämä sen johdosta mahdollisesti saisi osakseen lapsipuolen koh-
telua. Samasta syystä voisivat muut ylioppilaat ehkä katsella tämän tiedekunnan 
oppilaita yli olkansa.”670 Toisaalta mietintönsä perusteella koko komitea kannatti 
enemmän Lääkintöhallituksen alaista opistoa kuin omaa tiedekuntaa, sillä sen 
mielestä Yliopistoa ei pitänyt enää rasittaa uudella oppialalla.671 Lisäksi komitea 
oli pyytänyt arkkitehti Gustaf Nyströmiä tekemään luonnoksia eläinlääkäriopis-
ton rakennuksista.672
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Sekä maanviljelys-taloudellinen osasto että lääketieteellinen tiedekunta vas-
tustivat lausunnoissaan eläinlääkärikoulutuksen akatemisoimista Aleksanterin-
Yliopistoon, sillä resursseja kuluttavan uuden oppialan tulo Yliopistoon vaikeut-
taisi muiden oppiaineiden toimintaa. Lisäksi Suomessa ei vielä ollut niin paljon 
tieteellisesti koulutettuja eläinlääkäreitä, että tiedekunnan professuureja olisi 
voitu täyttää. Fysiologian professori Robert Tigerstedt oli sitä mieltä, että eläin-
lääkärikoulutuksen saattoi yhdistää korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen 
kanssa samaan korkeakouluun. Maanviljelys-taloudellinen osasto huomautti, että 
tuolloin lukuvuonna 1907–1908 korkein maatalous- ja metsäopetus olivat vasta 
vakiinnuttamassa asemaansa Yliopistossa, joten uuden eläinlääketieteellisen 
korkeakoulun perustaminen olisi jakanut voimavaroja ja näin heikentänyt tiede-
kuntaosaston toimintaa. Tämän vuoksi osasto ehdotti, että eläinlääkärikoulutus 
järjestettäisiin vasta, kun korkein maatalous- ja metsäopetus olivat vakiinnut-
taneet asemansa. Toisaalta eläinlääketieteellisen opiston perustamisessa voitiin 
käyttää hyväkseen maanviljelys-taloudellisen osaston akatemisoitumisessa saa-
tuja kokemuksia.673 

Eläinlääkärikoulutuksen aloittamista käsiteltiin samaan aikaan kuin laadittiin 
ehdotusta Yliopiston uusista statuuteista.674 Lääkintöhallitus puolsi eläinlääke-
tieteellistä tiedekuntaa, mutta Maanviljelyshallitus ei kannattanut eläinlääkin-
täopetuksen aloittamista Suomessa tässä vaiheessa korkeiden kustannusten 
vuoksi.675 Tärkeintä näyttääkin tässä vaiheessa olleen vakiinnuttaa agronomien 
ja metsänhoitajien yliopistollinen koulutus ennen eläinlääkärien koulutusta.676 

Vuonna 1908 senaatti päätti antaa eläinlääkärikoulutusesityksen raueta.677 Sa-
mana vuonna senaatti asetti komitean, jonka tehtävä oli laatia ehdotus Taloudel-
lisesta Yliopistosta, jossa olisi koulutettu sekä eläinlääkäreitä että agronomeja, 
metsänhoitajia ja maanmittausinsinöörejä.678 Lisäksi 1910-luvulla tehtiin useita 
aloitteita eläinlääkärikoulun perustamisesta, mutta senaatti kuitenkin hylkäsi 
kaikki ehdotukset.679

2. Taloudellinen Yliopisto -hanke 

Aleksanterin-Yliopiston maatalous- ja metsäopetus eli väliaikaisessa tai va-
kiintumattomassa tilassa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Vähän 
ennen kuin Mustialan maanviljelysopiston ja Evon metsäopiston opetus oli 
päättymässä syksyllä 1908 sekä ennen kuin annettiin asetus metsäopetuksesta 
Aleksanterin-Yliopistossa vuonna 1909, senaatti asetti kesällä 1908 komitean 
pohtimaan ehdotusta uuden maatalous-, metsänhoito-, maanmittaus- ja eläin-
lääkintäopetusta varten perustettavan yliopiston järjestämisestä.680 Ennen tämän 
komitean asettamista huhtikuussa 1908 oli annettu asetus Teknillisen Korkea-
koulun perustamisesta.681 Samaan aikaan oli vireillä myös eläinlääketieteellisen 
korkeakoulun perustamishanke,682 ja 1900-luvun alussa oli alkanut keskustelu 
uusien yliopistojen perustamisesta eri puolille Suomea. Yliopistohankkeiden 
takana oli myös kielikysymys: uusia yliopistoja haluttiin erityisesti takaamaan 
suomenkielinen koulutus.683 Näytti siltä, että myös korkein maatalous- ja metsä-
opetus tuli akatemisoida uudelleen omaan korkeakouluunsa tai yliopistoon, jol-
laista oli ehdotettu viimeksi 1890-luvulla. Näin nämä käytännönläheiset oppialat 
olisivat päässeet paremmin kehittymään kuin Aleksanterin-Yliopistossa, joka oli 
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keskittynyt pääasiassa teoreettisen tiedon tutkimukseen ja opetukseen. Uuden 
yliopiston perustaminen näytti tässä vaiheessa hyvin varmalta, sillä komitealta 
ei edes pyydetty mielipidettä uudesta yliopistosta vaan vain sen organisaatiosta. 

Vuoden 1908 komitean asettamiseksi tuli aloite senaatin maanviljelystoimitus-
kunnan päällikkö Onni Schildtiltä.684 Tohtori Schildt oli opiskellut Tanskassa, 
jossa oli Kööpenhaminan eläinlääketieteellinen ja maataloustieteellinen korkea-
koulu, ja huomannut siellä, että maatalouskorkeakoulujärjestelmä sopi hyvin 
pienelle valtiolle.685 Onni Schildt oli suomalaiskansallista sivistystä ajaneen 
piirilääkäri Wolmar Schildtin poika. Wolmar Schildtin aloitteesta oli aloittanut 
toimintansa vuonna 1858 Jyväskylän suomenkielinen yläalkeiskoulu, josta tuli 
vuonna 1862 ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu. Vuonna 1860 piirilääkäri 
Schildt perusti rahaston, jonka turvin oli tarkoitus perustaa Jyväskylään suomen-
kielinen yliopisto joskus vuosituhannen vaihteessa.686 Yliopistokysymys alkoi ak-
tualisoitua vuonna 1905 sen jälkeen, kun suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosent-
ti Yrjö Wichmann esitti toisen, suomenkielisen yliopiston perustamista Valvojan 
25-vuotisjuhlanumerossa.687 Jo tätä ennen oli arkkitehti Yrjö Blomstedt esitellyt 
Jyväskylän asemakaavan uudistusta ja maininnut sen yhteydessä ”maanviljelys- ja 
eläinlääkintäopistosta” puhuessaan tulevasta yliopiston tontista.688 Kun Jyväs-
kylän kaupungin asettama valiokunta esitti, että pohdittaisiin huolellisesti uuden 
yliopiston perustamista, kasvatustieteellisen opetuksen lisäksi se mainitsi erityi-
sesti maatalous- ja metsätieteellisen opetuksen: ”Voisi myös panna kysymykseen, 
eikö yliopiston nykyinen maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto paremmin 
tulisi vastaamaan tarkoitustaan sijoitettuna tänne sisämaahan, sen luonnon ja 
niiden olosuhteiden pakeille, joiden alaisena Suomen maanviljelys etupäässä on 
suoritettava. Kauan hankkeissa ollut valmistuslaitos eläinlääkäreitä varten so-
veltuu niinikään tänne sijoitettavaksi.”689 Lisäksi vuonna 1906 oli asetettu Onni 
Schildtin johdolla komitea pohtimaan eläinlääketieteen opetusta. Tuon komitean 
johdossa oli toimitusjohtaja Karl Gustaf Göös, joka oli aktiivisesti mukana myös 
Jyväskylän yliopistohankkeessa.690 Näyttääkin siltä, että useita maatalouden re-
formeja aikaansaanut Onni Schildt halusi yhdistää Jyväskylän yliopistohankkeen 
ja Suomen korkeimman maatalous- ja metsätieteellisen opetuksen kehittämis-
hankkeen eli Taloudellinen Yliopisto -hankkeen.691 

Vuonna 1908 asetetun komitean jäseniksi valittiin maanviljelys-taloudellisen 
osaston dekaani Arthur Rindell (puheenjohtaja), lääketieteellisestä tiedekunnasta 
fysiologian professori Robert Tigerstedt, jonka suunnittelema fysiologian laitos-
rakennus oli valmistunut vuonna 1905 ja joka oli ollut mukana Yliopiston sääntö-
uudistuskomiteassa vuonna 1906, Polyteknillisen Opiston maanmittausosaston 
opettaja eli myöhemmin Teknillisen Korkeakoulun professori Alfred Petrelius, 
dosentti A. K. Cajander ja filosofian tohtori Karl Enckell. Lisäksi komitea nimitti 
sihteerikseen filosofian ja lääketieteen tohtorin Georg von Wendtin. Koska komi-
teaan ei alun perin kuulunut lainkaan eläinlääketieteen edustajaa, komitea kutsui 
vielä jäsenekseen piirieläinlääkäri Elis Richard Hinderssonin, joka kuitenkin va-
pautettiin tehtävästään syyskuussa 1909.692 

Ennen komitean mietinnön valmistumista syyslukukauden avajaisissa vuonna 
1909 rehtori Ivar A. Heikel otti kantaa maatalous-metsätieteiden asemaan Yli-
opistossa. Korkein metsäopetus oli alkanut vuotta aikaisemmin maanviljelys-
taloudellisessa osastossa. Hän huomautti puheessaan, että Pohjoismaiden suu-
rimman Yliopiston opettajien (noin 150) ja oppilaitten (noin 2 000) lukumäärä 
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oli moninkertaisesti suurempi kuin 1800-luvun puolivälissä, ja samoin hallinto-
tehtävät sekä menot olivat lisääntyneet. Yliopisto oli siis kasvanut liian suureksi, 
minkä vuoksi piti pohtia, voisiko sinne enää ottaa uusia tieteitä vai pitäisikö 
niitä varten perustaa omia korkeakouluja. Rehtori Heikel ei pitänyt korkeimman 
maatalous- ja metsäopetuksen siirtoa Yliopistoon sopimattomana, mutta hän oli 
kuitenkin sitä mieltä, että ”[k]un jonkun laitoksen opetusala on niin laaja, että 
siihen tarvitaan suuri joukko opettajia ja joukko erityisellä tavalla järjestettyjä 
tieteellisiä laitoksia, ei ole syytä liittää sitä vanhaan opinahjoon, jolla jo on suuri 
laajuus ja tärkeät tehtävät tehtävinä.” Ivar A. Heikel huomautti, että maatalous-
tieteitä opiskeltiin tuolloin muun muassa perinteisissä Bolognan ja Cambridgen 
yliopistossa, yhdeksässä saksalaisessa ja yhdeksässä amerikkalaisessa yliopistossa 
sekä Tokion yliopistossa. Myös korkein metsäopetus oli jo akatemisoitu useaan 
yliopistoon. Mutta Aleksanterin-Yliopistossa ei ollut tarpeeksi tiloja eikä labora-
torioita sekä perusopetusta maatalous- ja metsätieteellisiä opintoja varten, joten 
maanviljelys-taloudellisen osaston oppiaineet olivat vuokratiloissa, ja osaston 
propedeuttisesta opetuksesta joutui vastaamaan fyysis-matemaattinen osasto. 
Lisäksi maanviljelys-taloudellinen osasto uutena tulokkaana lisäsi kilpailua Yli-
opiston määrärahoista. 

Näiden syiden vuoksi rehtori Heikelin mielestä oli edullisinta, että maatalous- 
ja metsätieteet siirtyisivät pois Aleksanterin-Yliopistosta, juuri kun ne oli sinne 
siirretty: ”Näyttää todenmukaiselta, että näillä niinhyvin teoreettisesti kuin 
käytännöllisesti tärkeillä tiedonhaaroilla, jotka nyt meidän maassamme pyrkivät 
saamaan osakseen tieteellistä arvoa ja tunnustusta, on suotuisampi tulevaisuus 
sellaisen laitoksen turvissa, joka kykenee kokonaan ottamaan niiden hoidon 
ja vaurastuttamisen huomaansa. Sellaisen laitoksen perustaminen tuntuu sitä 
luonnollisemmalta, kun päiväjärjestyksessä nykyään on kysymys korkeamman 
elä in lää kär iopetu k sen järjestäminen maassamme. – – Korkeakoulu, jossa 
olisi maanviljelystieteellinen, metsänhoitotieteellinen, eläinlääketieteellinen ja 
kansantaloustieteellinen tiedekunta, täyttäisi laajan tieteellisen alan, eikä siltä 
puuttuisi sisäistä yhteyttä. Kalastushoidon ja vuoriteollisuuden opetuksella olisi 
sellaisessa laitoksessa luonnollinen, joskin aluksi vaatimaton sijansa. Siitä tulisi 
korkeakoulu, jonka toiminta olisi omistettu maan kaikkien luonnontieteiden, 
niiden edellytyksien ja niiden käyttämisen tutkimiselle.”693 

Samoihin aikoihin kun Rindellin komitea asetettiin, Yliopistossa suunniteltiin 
toisenlaistakin ratkaisua maanviljelys-taloudelliselle osastolle. Vuonna 1906 oli 
alkanut Aleksanterin-Yliopiston statuuttiuudistushanke, ja keväällä 1907 statuut-
tiuudistuskomitea oli saanut valmiiksi mietintönsä. Ehdotuksen mukaan maan-
viljelys-taloudellinen osasto tulisi muuttaa itsenäiseksi maanviljelystieteelliseksi 
tiedekunnaksi, mutta filosofisen tiedekunnan kaksi muuta tiedekuntaosastoa 
olisi säilytetty. Statuuttikomitean mielestä ei ollut mitään syytä säilyttää maan-
viljelys-taloudellista osastoa filosofisessa tiedekunnassa, sillä tämä osasto edusti 
soveltavia tieteitä enemmän kuin muut ammattitiedekunnat. Komitea myös 
ajatteli, että uuden tiedekunnan muodostaminen voisi helpottaa siirtymistä 
mahdollisesti tulevaisuudessa muodostettavaan korkeakouluun. Tiedekunnat ja 
konsistori käsittelivät säädösmuutosehdotuksia vuonna 1908, ja statuuttiehdotus 
painettiin vuonna 1909. Statuuttihanke ei kuitenkaan edennyt ennen kuin vasta 
keisarivallan kaatumisen jälkeen muuttuneen poliittisen tilanteen vuoksi, sillä 
Yliopiston kehitykselle suotuisa Leo Mechelinin senaatti oli joutunut eroamaan 
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vuonna 1908. Statuuttiesitystä ei enää haluttu viedä eteenpäin vuoden 1909 jäl-
keen, sillä vaarana oli, että statuutteja muuttaessaan keisari ja senaatti olisivat 
samalla voineet kaventaa Aleksanterin-Yliopiston autonomista asemaa.694

Rindellin komitean enemmistö vastusti uuden korkeakoulun perustamista. 
Sen vuoksi ja vastoin toimeksiantoaan komitea otti mietinnössään kantaa maan-
viljelys-taloudellisen osaston asemaan yliopistoyhteisössä, mikä teki komitea-
mietinnöstä enemmänkin maanviljelys-taloudellisen osaston puolustuspuheen-
vuoron. Se kuvaili aikakauden tunnelmia maanviljelys-taloudellisessa osastossa 
ja yliopistoyhteisön asenteita tiedekuntaosastoa kohtaan. 

Rindellin komitea teki mietinnössään ensin ehdotuksen Suomen Taloudellisen 
Yliopistosta. Esityksensä pohjaksi komitea oli ottanut Aleksanterin-Yliopiston 
järjestysmuodon. Komitea painotti erityisesti, ettei mahdollisen taloudellisen 
yliopiston – kuten muiden korkeakoulujen yleensä 1900-luvun alussa – pitänyt 
ainoastaan antaa korkeinta opetusta tuleville virkamiehille vaan sen tuli myös 
tehdä tieteellistä tutkimustyötä. Taloudellisen Yliopiston tehtäväksi suunniteltiin 
antaa ”tietopuolista ja käytännöllistä tieteellistä opetusta”. Siinä olisi ollut neljän 
tiedekunnan (maanmittaustieteellinen, maataloustieteellinen, metsätieteellinen 
ja eläinlääketieteellinen) lisäksi yleinen osasto, joka olisi keskittynyt propedeut-
tiseen opetukseen eli muihin opintoihin valmentavien perusaineiden opetukseen. 
Yleisessä osastossa olisi suoritettu pääsytutkinto varsinaisiin tiedekuntiin. Prope-
deuttinen opetus ei ollut järjestynyt maanviljelys-taloudellisessa osastossa odote-
tulla tavalla, minkä vuoksi komitea kiinnitti ideaalin propedeuttisen opetuksen 
esittelyyn erityistä huomiota. Varsinaisia professuureja uudessa yliopistossa olisi 
ollut 15 ja ylimääräisiä seitsemän. Näiden lisäksi olisi ollut viisi lehtoria, 11 as-
sistenttia, 10 amanuenssia ja kahdeksan ylimääräistä opettajaa. Opettajat eivät 
olisi antaneet opetusta pelkästään omassa tiedekunnassaan vaan myös muissa 
tiedekunnissa; esimerkiksi maanviljelyskemian professori olisi opettanut maan-
mittaustieteellisessä, maataloustieteellisessä ja metsätieteellisessä tiedekunnas-
sa.695 Taloudellisessa Yliopistossa olisi voinut suorittaa maanmittari-, agronomi-, 
metsänhoitaja-, eläinlääkärikandidaatti- tai eläinlääkäritutkinnon sekä saada 
tohtorin arvon maamittaustieteessä, maataloustieteessä, metsätieteessä tai eläin-
lääketieteessä.696 

Rindellin komitea ei silti halunnut tukea itsenäisen taloudellisen yliopiston 
perustamista vedoten muun muassa siihen, että Saksassa korkein maatalous- ja 
metsäopetus oli siirretty usein yliopistojen yhteyteen ja näin oli saavutettu hyviä 
tuloksia. Komitean mielestä Suomen tieteellisissä piireissä ei kuitenkaan ollut 
vielä vakiintunut ajatus, että myös maataloustieteissä harjoitettiin eksaktia luon-
nontieteellistä tutkimusta, joten sen vuoksi myös maataloustieteet sopivat yli-
opistoon. Käymällä läpi vuosina 1896–1907 tehtyjä päätöksiä ja Yliopiston niistä 
antamia lausuntoja komitea kysyi epäsuorasti, miksi Aleksanterin-Yliopistossa 
nyt vallitsi sellainen henki, että maanviljelys-taloudellisen osaston toiminta pi-
täisi siirtää pois, kun se aluksi oli otettu hyväksyen vastaan. Tähän näytti olevan 
useita syitä: uudet alat kasvattivat ja mutkistivat Yliopiston hallintoa ja päätöksen-
tekoa, vanhojen ja uusien laitosten välille syntyi kilpailua valtion määrärahoista, 
propedeuttinen opetus rasitti filosofisen tiedekunnan fyysis-matemaattisen osas-
ton toimintaa ja joidenkin mielestä hyödytti loppujen lopuksi vain vähän maa-
talous-metsätieteellistä opetusta. Lisäksi Yliopisto halusi pitäytyä teoreettiseen, 
humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, kun taas 
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luonnontuotteita ja niiden käyttöä tutkivat tieteet haluttiin siirtää omaan korkea-
kouluunsa.697

Myös pohtiessaan eläinlääkärikoulutuksen tilaa komitea kritisoi yliopisto-
yhteisön nihkeää asennetta soveltavia tieteitä kohtaan: komitean mielestä oli 
vaikea käsittää, miksei eläinlääkärikoulutusta voinut siirtää – korkeimman maa-
talous- ja metsäopetuksen tavoin – Yliopistoon, eli miksi eläinlääkärikoulutus 
katsottiin vieraaksi ”Yliopiston varsinaiselle tehtävälle”, sillä kyse oli tieteellisestä 
toiminnasta. Toisaalta komitea oli sitä mieltä, että Suomessa ei vielä kannattanut 
järjestää kotimaista eläinlääkärikoulutusta. Maanmittausopetuksen siirtoon pois 
Teknillisestä Korkeakoulusta komitea ei ottanut selkeää kantaa, sillä sen mielestä 
ei ollut ratkaisevia syitä puoltaa maanmittausopetuksen siirtoa tai säilyttämistä 
Teknillisessä Korkeakoulussa.698 

Mietintönsä lopussa Rindellin komitea ehdotti uudistuksia maanviljelys-
taloudellisen osaston ”lamaannuttavan epävarmuuden tilan” poistamiseksi ja 
”väliaikaisen opetuksen” vakinaistamiseksi. Tämä oli komiteamietinnön tärkein 
osuus. Komitea ehdotti ensinnäkin Aleksanterin-Yliopiston hallinnon uudista-
mista, sillä Taloudelliselle Yliopistolle suunnitellut määrärahat piti mieluummin 
suunnata Aleksanterin-Yliopistolle: maanviljelys-taloudellisen osaston erotta-
minen Yliopistosta olisi tuskin vähentänyt valtion menoja, mutta toisaalta olisi 
vähentänyt Aleksanterin-Yliopiston mahdollisuutta vaikuttaa uuden yliopiston 
varainkäyttöön. Tiedekuntaosaston propedeuttinen opetus tuli poistaa fyysis-
matemaattisen osaston vastuulta. Yliopiston yhteydessä pysymisen puolesta pu-
hui yhteistyö ja kilpailu muiden tiedekuntien kanssa, kun taas eri korkeakoulujen 
välillä ei vielä ollut tällaista, kehitystä eteenpäin vievää kilpailua.699  

Rindellin komitea ei kuitenkaan sulkenut pois mahdollisuutta, että maanvilje-
lys-taloudellinen osasto siirtyisi tulevaisuudessa pois Aleksanterin-Yliopistosta, 
mutta tuolloin opetuksen ja tutkimuksen uusi järjestely olisi saattanut entisestään 
häiritä maatalous- ja metsätieteiden kehitystä erityisesti uusien nimitysprosessien 
vuoksi. Komitea ehdottikin, että ”vastaisuudessa, maanviljelystaloudellisen osas-
ton toiminnan saavutettua suuremman täydellisyyden ja vakaannuksen, voisivat 
voimakkaammin puoltaa puheena olevan yliopiston perustamista”.700 

Arthur Rindell oli aikaisemmin 1890-luvulla kannattanut maatalouskorkea-
koulun perustamista Mustialan maanviljelysopiston muiden opettajien tavoin. 
Hän oli kuitenkin huomannut edut, jotka monitieteinen Yliopisto tarjosi maa-
taloustieteiden tieteelliselle kehitykselle. Suomen ensimmäinen varsinainen 
korkeakoulu eli Teknillinen Korkeakoulu oli vasta aloittanut toimintansa, joten 
korkeakoulujen tieteellisestä tasosta ei vielä ollut näyttöä. Toisaalta Rindell saattoi 
nyt puolustaa korkeimman maatalousopetuksen säilyttämistä Yliopistossa sen 
vuoksi, että Taloudellinen Korkeakoulu olisi ollut kokonaan suomenkielinen, 
jolloin ruotsinkielinen agronomikoulutus olisi saattanut loppua.

Vastalauseen komiteamietinnöstä esitti fysiologian professori Robert Tiger-
stedt, jonka vastalauseen allekirjoitti myös professori Petrelius. Tigerstedtin 
mielestä taloudellinen yliopisto piti perustaa heti, sillä maatalous- ja metsätieteet 
eivät kuuluneet Suomessa Yliopistoon, kuten ne eivät kuuluneet yliopistoihin 
myöskään Ruotsissa ja Tanskassa. Sitä vastoin ne saattoivat parhaiten kehittyä 
Taloudellisessa Yliopistossa erillään Aleksanterin-Yliopistosta Teknillisen Kor-
keakoulun tavoin. Toisin kuin muut komitean jäsenet, Tigerstedt ja Petrelius 
olivat sitä mieltä, että Yliopiston konsistorilla ei ollut parasta asiantuntemusta 
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virantäyttöprosesseissa, sillä sen virantäyttöjärjestelmä oli vielä ajalta, jolloin 
tieteiden raja-aidat olivat matalia ja professorit saattoivat helposti vaihtaa alaa 
ja tiedekuntaakin. Lisäksi maatalous- ja metsätieteet olivat käytännönläheisiä ja 
uusia aloja, joten Aleksanterin-Yliopiston konsistorilla ei tästäkään syystä voi-
nut olla kovin hyvää asiantuntemusta niistä. Vastalause huomautti myös, että 
maanviljelys-taloudellisen osaston propedeuttinen opetus aiheutti haittaa siitä 
vastanneelle fyysis-matemaattiselle tiedekuntaosastolle.701 

Rindellin komitea päätyi lausunnossaan vakinaistamaan Aleksanterin-Yli-
opiston väliaikaisluontoisen maatalous- ja metsäopetuksen ja kehittämään sitä 
edelleen. Komitea ei siis puoltanut Taloudellisen Yliopiston perustamista. Komi-
tean kanssa samaa mieltä oli Yliopiston konsistori, jonka mielestä korkeinta maa-
talous- ja metsäopetusta ei pitänyt siirtää korkeakouluun. Konsistorin mielestä 
uudistus ei näyttänyt tarpeelliselta, sillä uudet oppialat olivat olleet vasta lyhyen 
ajan Yliopistossa, mutta ne olivat jo alkaneet kehittyä suotuisasti ja vakiinnuttaa 
asemaansa. Vastustuksen vuoksi taloudellisen yliopiston perustaminen ei lopulta 
toteutunut.702 

Vuoden 1910 komiteamietintöä on joskus pidetty erikoisena, sillä vaikka toi-
saalta monet Yliopistossa ja myös maanviljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastos-
sa halusivat siirtää korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen pois Yliopistosta, 
mietintö ehdotti näiden oppiaineiden pysymistä Aleksanterin-Yliopistossa.703 
Taloudellinen Yliopisto -hankkeen kaatuminen näyttää johtuneen poliittisen 
ilmaston muutoksesta. Rindellin komitean asettamisen aikoihin vuonna 1908 
Yliopiston kehitystä oli jouduttanut se, että vuosina 1905–1909 Leo Mechelinin ja 
myöhemmin entisen rehtorin Edvard Hjeltin johtamassa senaatissa oli ollut pal-
jon yliopistomiehiä. Vuonna 1909 senaattiin nimitettiin upseeri- tai virkamies-
senaatti Venäjällä palvelleista suomalaisista upseereista. Näin päättyi Yliopiston 
merkittävä laajenemisen ja kehittymisen kausi.704 Lisäksi vuonna 1908 oli asetettu 
suomalais-venäläinen sekakomitea valmistelemaan lakia yleisvaltakunnallisesta 
lainsäädännöstä.705 Jos tuolloin olisi perustettu uusi Taloudellinen Yliopisto, se 
olisi saattanut joutua venäläisten viranomaisten kontrolliin.706 Tähän viittaa 
epäsuorasti komiteamietinnön kohta, jossa komitea oli sitä mieltä, että Aleksan-
terin-Yliopiston autonominen asema suojaisi myös maatalous- ja metsäopetusta 
ulkopuolisten viranomaisten sekaantumiselta asioihin.707 Tämän vuoksi kor-
keimman maatalous- ja metsäopetuksen kehittäminen Aleksanterin-Yliopistossa 
oli monien mielestä paras vaihtoehto.   

Näin maatalouskorkeakouluhanke hautautui joksikin aikaa. Myös monet muut 
lakihankkeet lykkääntyivät, kun kiristyneessä poliittisessa tilanteessa lakiehdo-
tuksia ei voitu vahvistaa Pietarissa.708 Näin kävi myös vuonna 1906 alkaneelle 
Yliopiston statuuttiuudistushankkeelle, jonka mukaan maanviljelys-taloudelli-
sesta osastosta olisi tullut tiedekunta.709 

Maatalouskorkeakouluhankkeet kuitenkin elivät vielä 1910-luvun alussa 
monissa kaupungeissa. Esimerkiksi Lahdessa suunniteltiin eläinlääkärikorkea-
koulua mutta myös maanviljelys-taloudellisen osaston siirtoa sinne vuonna 1911. 
Voimakkaimmin yliopistohanke eli kuitenkin Jyväskylässä, jossa vuonna 1910 
Jyväskylän Kasvatusopillisen Yhdistyksen perustamiskokouksessa kauppakou-
lun johtaja Arvi Kuha ajoi taloudellisen yliopiston perustamista Jyväskylään. 
Myöhemmin samana vuonna Jyväskylän Teknillisen Seuran kokouksessa johtaja 
Kuha ehdotti perustettavaksi yliopistoa, jossa olisi fyysis-matemaattinen, maan-
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viljelys-taloudellinen ja lainopillinen tiedekunta. Kun Suomalainen Tiedeakate-
mia vieraili toukokuussa 1911 Jyväskylässä, arkkitehti Yrjö Blomstedt esitti, että 
Jyväskylään kannattaisi perustaa ”käytännöllis-taloudellinen” yliopisto, jossa 
olisi ollut korkeinta maatalous-, metsä- ja maanmittausopetusta. Oma yliopisto 
vaikutti tuolloin kuitenkin epärealistiselta, mutta vuodesta 1912 alkaen Jyväsky-
lässä alettiin pitää kesäyliopistoa.710 Ajatus siirtää korkein maatalous- ja metsä-
opetus Jyväskylään heräsi henkiin jälleen itsenäistymisen jälkeen. 

3. Meilahti-suunnitelma

Maanviljelys-taloudellinen osasto kärsi kauan tilaongelmista, jotka olivat seu-
rausta uusien oppialojen suurista tilavaatimuksista ja opiskelijoiden määrän 
kasvusta. Kun Yliopiston perinteinen oppiala lääketiede tarvitsi kehityksensä ja 
lääketieteellisen tiedekunnan kasvun seurauksena uusia tiloja, myös maanvilje-
lys-taloudellisen osaston tilatarpeet alkoivat konkretisoitua suunnitelmiksi. Näin 
ensimmäisen maailmansodan aikana alkoi hanke siirtää koko Aleksanterin-Yli-
opisto ja sen laitokset pois kaupungin keskustasta Meilahteen, joka vielä tuolloin 
oli kaupungin kaavoittamatonta laita-aluetta. 

1880-luvulta alkanut Aleksanterin-Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan no-
pea kehityskausi711 päättyi 1910-luvulla, kun resurssit alkoivat niukentua ja ope-
tus- ja tutkimustilat vaikuttivat vanhanaikaisilta.712 Tämä johtikin lääketieteelli-
sessä tiedekunnassa uudisrakennussuunnitelmiin ensimmäisen maailmansodan 
aikana. Vuonna 1913 vietettiin keisarikunnan hallitsijasuvun, Romanoff-suvun 
300-vuotisjuhlavuotta. Helmikuussa 1913 keisari Nikolai II antoi manifestin, 
jossa määrättiin, että Helsingin Meilahteen perustettaisiin uusi yleinen sairaala. 
Seuraavana vuonna alkoivat sairaalan rakennustyöt, mutta lopulta sodan vuok-
si Meilahden suuresta suunnitelmasta valmistui vain yksi rakennus. Samoihin 
aikoihin vuonna 1914 käynnistyi keskustelu anatomisen laitoksen rakentami-
sesta, jota suunniteltiin Siltavuoreen lähelle fysiologian laitosta. Toukokuussa 
1915 lääketieteellinen tiedekunta päätti kuitenkin ehdottaa anatomian ja muiden 
laitostensa uudisrakennuksien sijoittamista Meilahteen, jonne oli tarkoitus siirtää 
myös kliininen opetus uuteen sairaalaan. Siltavuoressa laitokset olisivat sijainneet 
vierekkäin, mikä olisi toisaalta ollut edullista erityisesti opiskelijoille. Meilahti 
oli kuitenkin uutta aluetta, josta saattoi hankkia tontteja halvalla ja jonne saat-
toi myöhemmin sijoittaa myös muita uusia lääketieteellisiä laitoksia.713 Samaan 
aikaan keskusteltiin fyysis-matemaattisessa osastossa kemian laitoksen labora-
torioiden rakentamisesta Siltavuoreen.714 Konsistorin hyväksyi periaatesuunni-
telman lääketieteellisen tiedekunnan muutosta Meilahteen helmikuussa 1916.715

Kun lääketieteellisen tiedekunnan suunnitelmat olivat saaneet siunauksen, he-
ti tämän jälkeen myös maanviljelys-taloudellinen osasto alkoi voimallisesti ajaa 
omia uudisrakennushankkeita. Uudet oppialat siis seurasivat perinteisiä oppi-
aloja, jotka saivat uusia aloja helpommin hyväksyntää suunnitelmilleen konsis-
torissa. Maaliskuussa 1916 maanviljelys-taloudellinen osasto lähetti konsistorille 
esityksen, että maatalous- ja metsätieteellisten laitosten uudisrakennuksia varten 
varattaisiin tonttimaata kaupungin kaavoittamattomista osista. Osasto huomaut-
ti, että slusta alkaen sen tilapäiset opetus- ja tutkimustilat olivat olleet käyttöönsä 
sopimattomat. Ylioppilastulva oli vain pahentanut tilannetta, sillä käyttöön oli 
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jouduttu ottamaan kelvottomia asuinhuoneistoja. Esitys viittasi epäsuorasti lää-
ketieteellisen tiedekunnan Meilahti-suunnitelmiin, sillä osasto huomautti, että 
samaan aikaan Yliopisto oli ottanut huomioon monien vanhojen oppiaineiden 
laitosten tilatarpeet. Osasto arvioi tarvitsevansa 6–8 hehtaaria tonttimaata kau-
pungin laita-alueilta laitosrakennuksia, koeviljelyjä, taimitarhoja, metsätieteellis-
tä puutarhaa, kotieläinsuojia, talousrakennuksia, kasvihuoneita ja muita raken-
nuksia varten. Kaupunki oli juuri kaavoittamassa laita-alueitaan, joten tuolloin 
olisi ollut helppo yrittää varata maata Yliopistoa varten. Tikkurilan Jokiniemen 
koetila oli tarkoitus erottaa Yliopistosta, mikä oli lisäämässä tiedekuntaosaston 
tonttimaan tarvetta ja tilojen ajanmukaistamistoiveita.716 

Maanviljelys-taloudellisen osaston esityksen johdosta konsistori päätti asettaa 
komitean pohtimaan tonttikysymystä. Komiteaan valittiin jäseniksi maanviljelys-
taloudellista osastoa edustamaan professori Arthur Rindell ja sekä fyysis-mate-
maattisesta osastosta professori Th. Homén ja tähtitieteen ylimääräinen professori 
Karl F. Sundman,717 sillä myös tähtitieteelliselle observatoriolle suunniteltiin uut-
ta sijoituspaikkaa. Tähtitornin tieteellinen työskentely kärsi kaupungin valoista 
ja noesta, mutta observatorion muutto ei ollut komitean mielestä ajankohtainen. 
Tämän vuoksi komitea keskittyi pohtimaan maanviljelys-taloudellisen osaston 
uudisrakennusten sijoittamista. Sen mielestä ainoa sopiva sijoituspaikka osaston 
rakennuksille oli Meilahden huvila-alue, josta olisi varattava noin 15 hehtaarin 
suuruinen, osittain viljelty ja osittain metsää käsittävä tonttimaa.718 

Professori Rindellin johtaman komitean tehtävä laajeni työn edetessä, mikä 
johti siihen, että maanviljelys-taloudellisen osaston intressit alkoivat jäädä koko 
Yliopistoa koskevien suunnitelmien varjoon ja jäivät lopulta kokonaan toteutu-
matta. Komiteatyöskentelyn alkuvaiheessa kaupungin asemakaava-arkkitehti 
Bertel Jung oli ehdottanut professori Rindellille, että koko Yliopiston kannattaisi 
muuttaa Meilahteen tai Töölöön, jolloin kaikki laitokset keskitettäisiin samaan 
paikkaan. Komitea oli samaa mieltä ja huomautti myös, että kaupungin keskus-
tassa oli rauhatonta ja meluisaa, mikä häiritsi sekä työskentelyä laitoksissa että 
jopa konsistorin työskentelyä. Komitea katsoi parhaaksi, että ennen Yliopiston 
rakennussuunnitelmien toteutumista varattaisiin 61,2 hehtaaria maata Meilah-
desta, jossa oli tilaa myös tulevia laajennuksia varten. Tämä olisi onnistunut vaih-
tokaupassa, jossa keskustassa sijaitsevat yliopistorakennukset olisivat siirtyneet 
kaupungille: Yliopiston Päärakennuksesta olisi tullut raatihuone, kirjastosta kau-
pungin keskuskirjasto ja muihin rakennuksiin olisi tullut opetus- ja kulttuuritilo-
ja. Komitea perusteli muuttoa Meilahteen myös esteettisillä seikoilla: aikakauden 
huippuarkkitehtien suunnittelemat yliopistorakennukset olisivat vaikuttavia, ja 
alueella oli kaunista luontoa ja merinäkymiä. Lisäksi maanviljelys-taloudellinen 
osasto saisi Meilahdessa laitoksilleen maaseutumaisen ympäristön.719 

Rindellin komitean mietinnössä oli myös arkkitehti Bertel Jungin lausunto 
joulukuulta 1916. Arkkitehdin idealistiset visiot näyttävät jättäneen komitean al-
kuperäiset asiat eli maanviljelys-taloudellisen osaston tilaongelmat sivuun. Jung 
otti pohdittavaksi modernin kampus-idean ensimmäisen kerran Yliopiston his-
toriassa. Hänen mukaansa monissa maissa ja etenkin Amerikassa oli rakennettu 
korkeakoulualueita, joissa oli tilaa ja mahdollisuuksia tuleville laajennuksille, 
opettajien asunnoille sekä liikunnalle ja virkistystoiminnalle. Maailmansodan 
jälkeen oli odotettavissa asuinrakennustoiminnan vilkastumista, joten nyt sodan 
aikana oli hyvä tilaisuus ajoissa varata alue Yliopistolle. Meilahti sijaitsi lyhyen 
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matkan päässä kaupungin keskustasta ja lähellä tulevia keskussairaalaraken-
nuksia. Arkkitehti Jung esitti myös laskelman Yliopiston rakennusten ja Mei-
lahden tonttien vaihtokaupasta. Varsinaisessa aluesuunnitelmassa Jung painotti 
yliopistorakennusten – niiden joukossa hän ei mainitse lainkaan maanviljelys-
taloudellisen osaston rakennuksia – lisäksi liikuntarakennuksia kuten uimalaa, 
soutukerhoa, tenniskenttiä sekä asuinrakennuksia ja osakuntataloja. Meilahden 
viljelykelpoiset alueet oli tarkoitus varata koekentiksi. 

Jung epäili, että monet saattaisivat pitää hänen uudenlaista suunnitelmaansa 
attentaattina Alma Materia vastaan. Hänen mielestään ei kuitenkaan pitänyt 
unohtaa, että Helsinki oli kasvanut eurooppalaisessa mittakaavassa suureksi 
teollisuus- ja kauppakaupungiksi sinä aikana, kun Yliopisto oli ollut Helsingissä. 
Keskustassa olikin hänen mielestään jo vuonna 1916 liikaa liikennettä ja melua, 
mikä ei sopinut rauhaa tarvitsevalle vakavalle tieteelliselle toiminnalle.720 

Konsistori käsitteli Rindellin komitean mietintöä toukokuussa 1917. Samassa 
kokouksessa lääketieteellinen tiedekunta esitti vielä psykiatrisen klinikan sijoit-
tamista Meilahteen.721 Yliopiston muuttoprojekti kuitenkin pysähtyi vuoden 
1918 sisällissodan aikana. Kesäkuussa 1918 konsistori käsitteli jälleen uudisraken-
nuksia, sillä maanviljelys-taloudellisen osasto oli lähettänyt uuden ehdotuksen 
tonttien hankkimiseksi sen laitosrakennuksia varten. Ehdotuksessaan osasto 
kehotti kiirehtimään rakennustöitä ja pääasiassa toisti vuonna 1916 esittämiään 
syitä tonttimaan hankkimisesta muttei maininnut lainkaan Meilahden aluetta. 
Osasto ehdotti, että se voisi valtuuttaa arkkitehdin tekemään selvitystä uudis-
rakennuksista. Konsistori ei kuitenkaan katsonut ehdotusta tarpeelliseksi.722 
Tarkoitus oli nimittäin käsitellä samaan aikaan muidenkin laitosten tontti- ja 
uudisrakennusvaatimuksia. 

Meilahti-kysymystä käsiteltiin jälleen joulukuussa 1918. Hankkeelle tuli uusi 
käänne, kun valtioneuvosto oli päättänyt asettaa komitean pohtimaan Yliopiston 
muuttamista keskustasta kaupungin läheisyyteen eli lähinnä Meilahden alueelle. 
Komitean puheenjohtajaksi oli kutsuttu entinen kulkulaitosten ja yleisten töiden 
toimituskunnan päällikkö eli senaattori, Teknillisen Korkeakoulun sillanraken-
nus- ja rakennuskonstruktioiden statistiikan professori Jalmar Castrén. Konsis-
tori valitsi professori Arthur Rindellin ja vararehtori Hugo Suolahden komiteaan 
edustamaan Yliopistoa. Samassa kokouksessa konsistori käsitteli vuonna 1917 
mietintönsä jättäneen Rindellin komitean uutta ehdotusta Meilahti-hankkeesta 
ja yliopiston taloudenhoitaja arkkitehti G. Steniuksen laskelmaa, jonka mukaan 
muutto Meilahteen tulisi edulliseksi. Uudessa ehdotuksessaan komitea ei enää 
ehdottanut Yliopiston kiinteistöjen myymistä epävakaan taloudellisen tilanteen 
vuoksi, vaan ehdotti, että Yliopisto hankkisi heti Meilahden tontit ja myisi myö-
hemmin kiinteistönsä hyvään hintaan.723

4. Meilahden kampus ei toteudu

Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen jatkui Yliopiston tulevaisuuden suunnittelu. 
Erityistä huomiota kiinnitettiin nyt lääketieteellisen tiedekunnan kehittämi-
seen, sillä lääkäripula oli pahentunut sodan aikana. Lisäksi Helsingin kaupungin 
väkiluku kasvoi nopeasti, ja kaupunki olikin huolissaan terveydenhuollostaan. 
Tilanpuutteen vuoksi lääketieteellinen tiedekunta oli jo vuodesta 1914 joutunut 
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rajoittamaan uusien opiskelijoiden lukumäärää. Tiedekunta tarvitsi uusia tiloja, 
minkä vuoksi esitettiin tiedekunnan siirtoa johonkin maaseutukaupunkiin. Tä-
mä esitys kuitenkin hylättiin vuonna 1919, sillä muutto olisi saattanut tulla liian 
kalliiksi ja olisi muuttanut tiedekunnan tilannetta vain hitaasti. Tiedekunnan 
asemaa parannettiin kuitenkin monilla muilla tavoin kuten lisäämällä huomat-
tavasti sen opettajavoimia.724

Joulukuussa 1919 valmistui Yliopiston siirtoa Meilahteen pohtineen Castrénin 
komitean mietintö. Komitea oli pyytänyt selvitystä laitosten esimiehiltä ja niiden 
pohjalta pyytänyt arkkitehtitoimisto Borg–Sirén–Åbergiltä – arkkitehti J. S. Sirén 
oli komitean jäsen – suunnitelman ja selvityksen uudisrakennuksista. Komitea oli 
selvittänyt eri laitosten tilatarpeet. Samassa mietinnössä komitea pohti Yliopis-
tolta mahdollisesti vapautuvien tilojen siirtoa kaupungille ja valtionhallinnolle, 
mutta totesi, että nämä tilat oli suunniteltu ja rakennettu erikoiskäyttöön eivätkä 
sen vuoksi juurikaan sopineet virastotiloiksi. Toisaalta samaan aikaan pohdittiin 
muun muassa entisen Keisarillisen Palatsin (nykyinen Presidentinlinna) ja Seura-
huoneen (nykyinen Kaupungintalo) purkamista, jolloin niiden paikalle tulevissa 
rakennuksissa olisi tarpeeksi uusia tiloja hallinnolle.725 

Komitea päätyi vastustamaan muiden yliopistorakennusten kuin maanviljelys-
taloudellisen osaston ja lääketieteellisen tiedekunnan rakennusten siirtoa Mei-
lahteen, sillä uusien laskelmien mukaan Yliopiston laajeneminen keskustassa tuli 
lähes samanhintaiseksi kuin muutto Meilahteen. Komitean enemmistön mielestä 
Yliopisto saattoikin laajentua vähitellen keskustassa ilman suuria investointeja 
yhdellä kerralla. Lisäksi pelättiin suunnitelmien laajenevan, jos päätettäisiin 
muuttaa Meilahteen, jolloin kustannukset nousisivat entisestään. Keskustassa 
Yliopistolla näytti olevan hyvät laajenemismahdollisuudet, vaikkakaan siellä ei 
ollut yhtä rauhallista kuin Meilahdessa. Tosin katumelu ei komitean mielestä 
juurikaan häirinnyt Yliopiston työskentelyä, eikä se pitänyt Bertel Jungin eh-
dottamia Meilahden liikuntamahdollisuuksia tärkeinä, koska Yliopistossa ei 
työskennelty kesäisin.

Castrénin komitea piti yliopistotraditioiden kunnioittamisena, että Yliopisto 
jäisi suurimmaksi osaksi kaupungin keskustaan. Se huomautti, että Euroopassa 
monet yliopistot sijaitsivat vanhoissa kaupunginosissa, ”joissa ne historiallisten 
muistojen ympäröimänä ovat alati kosketuksessa maan menneisyyden kanssa”. 
Muutto Meilahteen olisi komitean mielestä käytännössä laaja, hankala ja pitkä-
aikainen prosessi. Yksittäisten laitosrakennusten rakentaminen tai laajentaminen 
keskustassa oli sitä vastoin helpompaa. Yliopistotyöskentely joutuisi kärsimään 
Meilahden rakennusvaiheessa, mikä saattaisi hidastaa koko kansakunnan kehi-
tystä. Maanviljelys-taloudellista osastoa edustanut professori Rindell kannatti 
kuitenkin koko Yliopiston siirtoa Meilahteen ja oli Castrénin komiteamietinnön 
vastalauseessaan sitä mieltä, ettei Yliopiston kannattaisi jakautua kahteen eli 
keskustan rakennuksiin kirjastoineen sekä maanviljelys-taloudellisen osaston ja 
lääketieteellisen tiedekunnan laitoksiin ja sairaaloihin Meilahdessa.726 Ilmeisesti 
Arthur Rindell halusi välttää tilannetta, jossa maanviljelys-taloudellinen tiede-
kuntaosasto olisi joutunut erilleen muusta Yliopistosta, jolloin olisi helposti voitu 
perustaa erillinen maatalouskorkeakoulu, jota professori Rindell vastusti. 

Komiteamietinnön liitteenä olivat arkkitehti J. S. Siréniltä tilatut yliopisto- ja 
hallintorakennusten laajentumisehdotukset sekä Meilahden yliopistotonttien ase-
makaavaluonnos ja uudisrakennusten julkisivuluonnoksia. Suunnitelmat olivat 
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suureelliset, ja niiden toteuttaminen olisi tullut hyvin kalliiksi. Lisäksi ne eivät 
täysin vastanneet komiteamietinnön lopullista kantaa: yhdessä suunnitelmassa 
Sirén sijoitti kaikki laitosrakennukset Meilahteen. Sirénin suunnitelmien mukai-
sesti Yliopiston Päärakennusta olisi laajennettu ja korotettu yhdellä kerroksella, 
kirjastoa olisi laajennettu, nykyisen Porthanian laitosrakennuksen tontille olisi 
rakennettu seminaarikirjasto, fysiikan ja kemian laitoksia olisi laajennettu Silta-
vuoren penkereellä ja Yliopiston veistoskokoelmat olisi sijoitettu pääpostin tilalle 
Nikolainkadulle (nykyinen Snellmaninkatu). Meilahteen siirtyvien sairaaloiden 
tilalle Unioninkadulle olisi rakennettu suuri hallintopalatsikortteli, jossa olisi 
ollut eduskuntatalo, valtion keskuskirjasto ja oikeuspalatsi nykyisen Metsäta-
lon tontilla. Kadun toisella puolella olisi ollut suuri luonnontieteellinen museo. 
Meilahdessa kaikki yliopistorakennukset olisivat sijainneet samalla alueella, ja 
niiden fasadipiirrokset muistuttivat keskustaan suunniteltujen uudisrakennusten 
fasadeja. Mukana oli myös luonnos maanviljelys-taloudellisen osaston suuresta 
laitosrakennuksesta, jotka muiden suunniteltujen rakennusten tavoin edustivat 
pylväsjulkisivuineen ja korkeine, kapeine ikkuna-aukkoineen 1920-luvun klas-
sismia, jossa oli paljon yhtäläisyyksiä Sirénin myöhemmin suunnitteleman Edus-
kuntatalon kanssa.727 

Yliopistossa Castrénin komitean suunnitelmia pidettiin puuttumisena Yli-
opiston omiin Meilahden-muuttosuunnitelmiin, minkä vuoksi Yliopisto vastus-
ti Castrénin komitean ehdotuksia ja kannatti edelleen koko Yliopiston muuttoa 
Meilahteen – yliopistolaiset eivät olleet vielä valmiit jakamaan Yliopistoa kahteen 
eri alueeseen eli keskustan ja keskustan ulkopuolisiin laitosrakennuksiin. Profes-
sori Th. Homénin johtama valiokunta laati lausunnon Castrénin komiteamietin-
nöstä. Konsistori hyväksyi tämän lausunnon, joten siitä tuli Yliopiston vastine 
Castrénin komitean mietintöön. Vastineen mielestä Yliopiston rakennusten 
jakaminen kahdelle eri alueelle johtaisi epänormaaliin tilanteeseen, kun muu Yli-
opisto, hallinto ja kirjastot olisivat keskustassa. Näin vastine oli samoilla linjoilla 
kuin Castrénin komitean jäsen professori Rindell.  

Yliopisto arveli vastineessaan, että Suomeen perustettavista uusista yliopistois-
ta ja korkeakouluista huolimatta Helsingin Yliopiston opiskelijamäärä kasvaisi, 
mikä lisäisi tulevaisuudessa entisestään tilantarvetta. Yliopistoon oli myös tu-
lossa uusia oppiaineita ja laitoksia. Keskustasta näytti olevan mahdotonta löytää 
tilaa uusille rakennuksille ja laajennuksille, joten koko Yliopisto piti siirtää Mei-
lahteen. Erityisesti Yliopisto halusi kiirehtiä maanviljelys-taloudellisen osaston 
laitosten ja anatomisen laitoksen siirtoa Meilahteen, jotteivät varatut alueet ehtisi 
siirtyä muuhun tarkoitukseen: anatominen laitos sijaitsi sopimattomissa tiloissa, 
ja maanviljelys-taloudellisen osaston opiskelijamäärä kasvoi voimakkaasti, joten 
osaston piti pikaisesti vapautua vuokralaisasemastaan keskustan tiloissa. 

Yliopisto oli myös toista mieltä Castrénin komitean kanssa yliopistotradi-
tioista: lausunnon mukaan tuolloin yliopistorakennukset olivat tosin lähes sa-
tavuotiaita, mutta niillä oli lähinnä vain arkkitehtonista arvoa eikä muuta sy-
vällisempää merkitystä Yliopistolle – aikakauden ”ryssävihan” hengessä Engelin 
suunnittelemat empiretyyliset rakennukset olivat lausunnon mukaan täynnä 
suuriruhtinaskunnan aikaan viittaavaa ”arkkitehtonista suggestiota”. Keskusta-
sijainti oli symbolisesti merkittävä asia Yliopistolle, mutta yliopistorakennukset 
sijaitsivat ympäri kaupunkia asuinrakennusten joukossa, jolloin ei syntynyt yh-
tenäistä kokonaisuutta. Lausunnon mukaan yliopistohenkeen sopiva yhdistävä 
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ja kohottava vaikutelma saattaisi syntyä vain Meilahdessa, jossa oli paljon tilaa, 
luonnonkauneutta ja vaihtelevia maisemia. Entiset yliopistorakennukset saisi-
vat puolestaan monumentaalista luonnettaan vastaavaa käyttöä kaupungin tai 
valtion palveluksessa. Lausunnon mukaan Meilahti-kysymystä piti vielä pohtia 
uudelleen, mutta kaupungin viranomaisten kanssa piti välittömästi sopia Yliopis-
tolle ajatellun Meilahden alueen käytöstä ja piti varata määrärahat uudisraken-
nuksiin, jotta maanviljelys-taloudellinen osasto ja lääketieteellisen tiedekunnan 
teoreettiset aineet eivät joutuisi hätätilaan.728

Koko Helsingin Yliopiston muutto Meilahteen ei kuitenkaan lopulta toteu-
tunut. Tähän vaikutti 1920-luvun alun huono taloudellinen tilanne.729 Myös 
vuosikymmenen alussa kaavailtu maatalousyliopisto ehdotettiin sijoitettavaksi 
Reijolaan, johon myös Meilahti kuuluu. Ainoa uudisrakennus, jonka Yliopisto sai 
1920-luvulla, oli uusi anatomian laitosrakennus, joka valmistui 1920-luvun lopul-
la Siltavuorenpenkereelle. Meilahteen päätettiin sijoittaa ainoastaan lääketieteel-
linen tiedekunta, mutta senkin muutto viivästyi: ensimmäinen uudisrakennus oli 
vuonna 1934 valmistunut naistenklinikka, ja muut sairaala- ja laitosrakennukset 
valmistuivat Meilahteen vasta toisen maailmansodan jälkeen.730

5. Maatalouskorkeakouluhanke herää uudelleen

Vuosien 1917–1918 yhteiskunnallinen murros johti uusien yliopistojen ja kor-
keakoulujen perustamiseen Suomessa 1910-luvun lopulla ja 1920-luvulla. Myös 
maatalouskorkeakouluhanke alkoi jälleen elää. Samana päivänä kun eduskunta 
äänesti Suomen itsenäisyysjulistuksesta 6. joulukuuta 1917, Helsingin Seurahuo-
neella oli noin 80 tiedemiehen ja kulttuuriedustajan niin sanottu yliopistokokous. 
Tilaisuudessa alusti korkeakoulukysymyksestä Aleksanterin-Yliopiston kansan-
taloustieteen professori J. H. Vennola. Hän esitti, että Suomeen perustettaisiin uu-
sia korkeakouluja, jotta maa voisi kilpailla muiden maiden kanssa taloudellisesti 
ja henkisesti. Vennolan mielestä Suomessa korkeakouluja oli vähän verrattuna 
muihin sivistysmaihin, ja tiede-elämä oli liiaksi keskittynyt Helsinkiin, joten kor-
keakouluja tuli perustaa eri puolille maata: Turku oli sopiva toiseksi yliopistokau-
pungiksi, ja Itä-Suomeen oli perustettava taloudellinen korkeakoulu, johon kuu-
luisivat myös maataloustieteet, Lahteen maatalous-eläintieteellinen korkeakoulu 
ja Jyväskylään kasvatustieteellinen korkeakoulu.731 Jo aikaisemmin, keväällä 1917, 
Helsingissä oli pidetty kokous kasvatusopillisen tiedekunnan perustamisesta Jy-
väskylään. Siellä esitettiin myös maanviljelystiedekunnan perustamista Jyväsky-
lään. Kouluhallituksen ylitirehtööri Mikael Soininen piti Jyväskylän pedagogista 
ja maanviljelystiedekuntaa hankkeina, joita valtion tuli kannattaa. Kotimaisen 
ja yleisen kirjallisuushistorian virkaatekevä professori Viljo Tarkiainen oli sitä 
mieltä, että maanviljelystiedekunta saisi koko kansan innostumaan Jyväskylän 
yliopistohankkeesta.732 

Samaan aikaan kun keskusteltiin maatalouskorkeakouluhankkeista 
1910–1930-luvuilla, Suomen yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmä muuttui uusien 
yliopistojen ja korkeakoulujen myötä. Ne lisäsivät toiveita saada myös oma it-
senäinen maatalousyliopisto tai maatalouskorkeakoulu Suomeen. Helsingin Yli-
opisto, Teknillinen Korkeakoulu ja Kauppakorkeakoulu saivat itsenäisyyden ajan 
alussa rinnalleen Åbo Akademin ja Turun yliopiston, jotka molemmat olivat yksi-
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tyisiä yliopistoja. Uudet turkulaiset yliopistot syntyivät ensisijaisesti kielikiistojen 
tuloksena: vuonna 1919 aloitti ruotsinkielinen Åbo Akademi Helsingin Yliopiston 
suomenkielistymisen – tai suomenkielistymisen pelon – seurauksena ja vuonna 
1922 aloitti suomenkielinen Turun yliopisto Helsingin Yliopiston ruotsinkieli-
syyden vuoksi. Turun uudet yliopistot eivät syntyneet ainoastaan kielipoliittisista 
vaan myös aluepoliittisista syistä, sillä yhdeksi maailman suurimmista yliopis-
toista paisuneen Helsingin Yliopiston rinnalle haluttiin myös muita yliopistoja 
ja korkeakouluja muualle Suomeen paikallisiksi sivistyskeskuksiksi paikallispat-
rioottisessa hengessä. Turun yliopisto perustettiin suuren kansalaiskeräyksen ja 
vuonna 1917 murhatun liikemies, maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin lahjoi-
tuksen avulla.733 Myös Åbo Akademi perustettiin lahjoitusten avulla.734 

Uudet yliopistot olivat tavallaan korkeakouluja kuten muun muassa Tukhol-
man korkeakoulu (vuodesta 1960 valtiollinen yliopisto). Lisäksi 1920–1930-luvuilla 
Suomeen perustettiin uusia korkeakouluja: vuonna 1924 aloitti toimintansa Sota-
korkeakoulu,735 vuonna 1925 Kansalaiskorkeakoulu (vuodesta 1930 Yhteiskun-
nallinen korkeakoulu) ja vuonna 1934 Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu. 
Lisäksi vuonna 1927 Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors muuttui 
korkeakouluksi, kun se otti nimekseen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, 
ja samana vuonna Turkuun perustettiin Svenska Handelshögskolan vid Åbo Aka-
demi.736 Nämä uudet korkeakoulut olivat pitkään nykyisten ammattikorkeakou-
lujen tasoisia oppilaitoksia, eivätkä ne keskittyneet tieteelliseen tutkimukseen. 
Yksityiseen Kansalaiskorkeakouluun pääsi ilman ylioppilastutkintoa, ja siitä tuli 
varsinainen tiedekorkeakoulu ensimmäisten professuurien myötä vasta toisen 
maailmansodan jälkeen.737 Samoin Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu sai 
oikeuden myöntää tieteellisiä tutkintoja vuonna 1945. Kasvatusopillinen korkea-
koulu syntyi saksalaisten esikuvien mukaisesti, sillä Saksassa opettajankoulutus 
oli akatemisoitunut seminaareista korkeakouluihin 1920-luvulla. Korkeakoulu 
perustettiin muuttamalla Jyväskylän seminaari korkeakouluksi, mutta sen tie-
teellinen taso oli alhainen ensimmäisinä vuosina.738

Uusien yliopistojen ja korkeakoulujen tavoitteena oli akatemisoida uusien 
ammattien koulutusta ja näin taata eri ammattiryhmien koulutus. Perustettu-
jen korkeakoulujen lisäksi korkeakouluja suunniteltiin eri puolille maata kuten 
Ouluun, Viipuriin ja Turkuun.739 Myös sairaanhoitajille suunniteltiin korkea-
koulua: vuonna 1920 lääkintöneuvos G. R. Idmanin komitea ehdotti Helsingin 
sairaanhoitajakoulun laajentamista korkeakouluksi. Se ei kuitenkaan toteutunut 
lääkärikunnan vastustuksen vuoksi.740 

Johtava maatalouspoliitikko, senaattori A. Osw. Kairamo kirjoitti 31.12.1918 Uu-
dessa Suomettaressa: ”Maatalous on siksi tärkeä meidän maassamme, että sen 
oikea paikka tutkimuksen ja opetuksen alalla ei ole minkään toisen laitoksen 
[eli Helsingin Yliopiston] lisäkkeenä. Maatalous tarvitsee, voidakseen vapaasti 
ja voimakkaasti kehittyä, itsenäisen korkeakoulun teknillisen ja kauppakorkea-
koulun rinnalla”.741 Näin alkoi jälleen keskustelu maatalous-metsätieteellisestä 
korkeakoulusta. Sysäys korkeakouluhankkeeseen tuli ulkoapäin, ei maanviljelys-
taloudellisesta osastosta. Yliopisto- ja korkeakoulupolitiikan lisäksi maatalous-
korkeakoulu liitettiin läheisesti aluepolitiikkaan: vaikka etenkin maanviljelys-
taloudellinen tiedekuntaosasto kannatti edelleenkin pysymistä pääkaupungissa, 
Maataloushallitus ja maanviljelijät kannattivat yleisesti korkeimman maatalous- 
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ja metsätieteellisen opetuksen siirtämistä itsenäiseen korkeakouluun ja pois pää-
kaupungista lähemmäs maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. 

Vuonna 1918 Maataloushallituksen ylijohtajaksi tuli agronomi Uuno Brander, 
joka oli aikaisemmin ollut maatalousopetuksen ylitarkastajana ja ajoi myös 
maaseudun sivistyksellistä kehitystä.742 Vuonna 1917 Maanviljelyshallituksesta 
Maataloushallitukseksi muuttunut keskusvirasto vastasi kaikesta muusta maa-
talousopetuksesta ja maataloudellisesta tutkimustoiminnasta paitsi Helsingin 
Yliopistossa olevasta korkeimmasta maatalousopetuksesta – agronomien johta-
man Maataloushallituksen intresseissä olikin yrittää perustaa alaisuuteensa maa-
talouskorkeakoulu ja näin päästä ohjaamaan myös agronomien koulusta. Sisällis-
sodan aikana ja sen jälkeenkin maanviljelyskoulujen toiminta oli epäsäännöllistä 
ja rauhatonta, joten maatalouskoulutus tarvitsi uudistusta. Lisäksi ensimmäisen 
maailmansodan nälänhädän jälkeen tuli tavoitteeksi maatalouden tuotannon 
kasvattaminen ja elintarvikeomavaraisuus, jotka vaativat myös korkeimman 
maatalousopetuksen kehittämistä – uuden maatalouspolitiikan yksi keskeinen 
tavoite oli nostaa agronomiprofessio tasavallan yhteiskunnallisen eliitin ytimeen. 
Maatalousopetuksen uudistus eteni edelleen Uuno Branderin jälkeen, kun ensim-
mäisen maailmansodan jälkeinen vaikea taloudellinen tilanne alkoi hellittää ja 
Maataloushallituksen ylijohtajaksi tuli vuonna 1923 maanviljelystalouden dosent-
ti J. E. Sunila (virassa 1923–1936). Hänen ylijohtajakautensa keskeisiä tavoitteita 
oli parantaa maatalouden kilpailukykyä kehittämällä maatalousopetusta, jonka 
avulla pyrittiin erityisesti edistämään pienviljelijäväestön asemaa.743 

Sen lisäksi että Suomen maatalouspolitiikka muuttui itsenäisyyden ajan alus-
sa, myös yliopistollisen maatalouskoulutuksen kasvu ja vastaavasti resurssien 
vähyys lisäsivät paineita muuttaa agronomikoulutusta: maanviljelys-taloudelli-
seen osastoon kirjoittautui ennätysmäärä eli 150 uutta ylioppilasta syksyllä 1917 
ja seuraavana syksynä 157, kun syksyllä 1916 uusia ylioppilaita oli kirjoittautunut 
sisään 99.744 

Maataloushallitus ehdottikin tammikuussa 1919 maataloudellisen yliopiston 
perustamista. Tarkoitus oli, että uusi yliopisto olisi aloittanut toimintansa jo syys-
kuussa 1919. Maataloushallituksen mielestä korkein maatalousopetus oli tuolloin 
huonossa tilassa: suurin ongelma oli, että agronomiatutkinnon suorittaminen 
kesti keskimäärin noin viisi vuotta eli liian pitkään, minkä vuoksi agronomiksi 
opiskelu oli kallista. Kun agronomiopiskelijoille myönnetyt opintolainat eivät vas-
tanneet korkeita opintokustannuksia, riittävän moni ei hakeutunut opiskelemaan 
agronomiksi, ja agronomeja valmistui liian vähän. Tämän vuoksi maatalouden 
etujärjestöt olivat tyytymättömiä Helsingin Yliopiston agronomikoulutukseen. 
Korkeimman maatalousopetuksen kehityksen jarruksi Maataloushallitus näki 
Yliopiston raskaan koneiston, joka esti yhteiskunnan käytännöllisten tarpeiden 
vaatimat uudistukset. Maataloushallitus painotti, että Suomen maatalouden 
uuden hengen aikakausi vaati merkittävästi suurempaa määrä ”agronomisesti 
koulutettuja voimia” kuin mitä maanviljelys-taloudellinen osasto koulutti. Maa-
taloushallitus vaati agronomien opiskeluajan lyhentämistä viidestä vuodesta 
neljään vuoteen, johon kuului myös harjoitteluaika – tavoite oli myös lisätä käy-
tännön harjoittelua. 

Maataloushallituksen mielestä agronomikoulutus piti uudistaa perusteellisesti 
eli siirtää itsenäiseen korkeakouluun, jossa maatalousammattilaiset voisivat päät-
tää tulevien maatalousvirkamiesten koulutusasioista paremmin kuin Yliopiston 
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konsistori, jossa oli edustettuna monia eri tieteitä. Maatalousyliopistossa opetta-
jien ei olisi tarvinnut kuluttaa aikaansa muiden oppialojen asioiden käsittelyyn. 
Uusi yliopisto olisi ollut maatalousministeriön ja myös Maataloushallituksen 
alaisuudessa ja olisi sijainnut Helsingissä. Maatalousyliopisto olisi hyödyttänyt 
erityisesti virkatutkinnon suorittajia: agronomiopinnot olisi muutettu linja-
muotoiseksi, minkä ansiosta opiskelijat olisivat voineet erikoistua jo opintojensa 
aikana tiettyyn osa-alueeseen, mikä olisi ollut merkittävä uudistus. 

Maataloushallituksen mielestä maatalousyliopiston perustamista ei pitänyt 
viivytellä, vaan uusi oppilaitos tuli perustaa jo saman vuoden aikana. Nopea 
alullepano oli mahdollista, sillä ensin uuteen yliopistoon olisi siirretty maanvil-
jelys-taloudellisen osaston tilat ja kirjastot sekä opettajat ja muut virkamiehet ja 
vasta myöhemmin olisi pohdittu, miten yliopistoon olisi siirretty myös maan-
mittaus- ja eläinlääkintäopetus, joita oli suunniteltu maatalouskorkeakouluun 
jo aikaisemmin. Samaan aikaan oli meneillään Yliopiston muuttosuunnitelma 
Meilahteen, joten Maataloushallitus katsoi, että samalla ratkaistaisiin myös kor-
keimman maatalousopetuksen tulevaisuus.745

Kysymys korkeimman maatalousopetuksen tulevaisuudesta aiheutti kir-
joittelua Maatalous-lehdessä vuosina 1918–1919. Heinäkuussa 1918 lehdessä jul-
kaistiin maanviljelijä, hieman myöhemmin Maataloustuottajain Keskusliiton 
(MTK) johtokuntaan siirtyneen Bjarne Westermarckin746 kirjoitus ”Tulokset 
korkeimman maatalousopetuksen siirtämisestä yliopistoon”. Hänen mielestään 
maailmansodan aikana oli nähty, että Suomen maataloustuotanto tarvitsi lisää 
koulutettuja agronomeja. Ne toiveet, joita maataloustuottajat olivat panneet kor-
keimman maatalousopetuksen kehittämiseen, kun agronomikoulutus siirrettiin 
Yliopistoon, eivät olleet toteutuneet. Yliopistosta valmistuneet agronomit olivat 
hänen mielestään huonompia kuin aikoinaan Mustialan opistosta valmistuneet, 
mikä oli tullut esiin erityisesti ensimmäisen maailmansodan pulavuosina, jolloin 
maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto ei ollut tehnyt aloitteita maatalous-
tuotannon lisäämiseksi. Agronomikoulutuksen huonoina puolina Westermarck 
piti, että monet lahjakkaat nuoret, jotka eivät olleet suorittaneet ylioppilastutkin-
toa mutta olivat menestyksellisesti suorittaneet teoreettisia maatalousopintoja, 
eivät voineet suorittaa agronomiatutkintoa, ja yliopistolliset agronomiopinnot 
kestivät liian kauan ja näin tulivat liian kalliiksi. Westermarck ehdottikin, että 
perustettaisiin itsenäinen korkeakoulu, joka olisi lähempänä maataloustuotan-
non intressejä kuin yliopistollinen koulutus.747 Myöhemmin vuonna 1919 MTK 
teki Westermarckin esityksen mukaisesti aloitteen, että agronomiopiskelijaksi 
voisivat päästä myös sellaiset, jotka eivät olleet suorittaneet ylioppilastutkintoa.748

Professori Arthur Rindell vastasi B. Westermarckin kirjoitukseen elokuun 1918 
Maatalous-lehdessä. Rindellin mielestä agronomikoulutus ei välttämättä onnis-
tuisi paremmin itsenäisessä korkeakoulussa kuin Yliopistossa. Tämän osoitti se, 
että muissa maissa ei tuolloin käyty lainkaan keskustelua yliopistollisen maa-
talousopetuksen lopettamisesta. Hänen mielestään agronomien koulutusaikojen 
pituus ei riippunut lainkaan siitä, missä koulutus sijaitsi, eikä maatalouskorkea-
kouluunkaan välttämättä pääsisi opiskelemaan sellainen, joka ei ollut suoritta-
nut ylioppilastutkintoa. Lisäksi agronomiopintojen lyhentäminen ei olisi tehnyt 
tulevista agronomeista nykyistä pätevämpiä. Lopuksi professori Arthur Rindell 
vielä ihmetteli, miksi Maatalouden toimitus edes oli julkaissut Westermarckin 
ala-arvoisen kirjoituksen.749 Seuraavassa lehdessä toimitus kirjoitti, että se oli 



186

halunnut julkaista Westermarckin kirjoituksen, sillä maanviljelijäpiirit olivat 
vilkkaasti keskustelleet korkeimman maatalousopetuksen tulevaisuudesta.750

Marraskuussa 1918 Maatalous-lehti kirjoitti, että korkeinta maatalousopetusta 
piti uudistaa perusteellisesti: Suomessa oli pula pätevistä maatalousvirkamiehistä, 
sillä agronomiopinnot kestivät pitkään Helsingin Yliopistossa, ja liian teoreetti-
sen koulutuksen saaneet agronomit eivät kyenneet hoitamaan käytännönläheisiä 
tehtäviään. Akateemisen vapauden vuoksi agronomikoulutus ei enää voinut olla 
Yliopistossa, jonka hallinnolla ei ollut juurikaan tietämystä maataloudesta ja jon-
ne eivät päässeet sellaiset, jotka olivat saaneet käytännön koulutuksen mutteivät 
olleet suorittaneet ylioppilastutkintoa. Lehden mielestä agronomikoulutuksen 
uudistamisesta riippui, miten itsenäisen maan maatalous pystyi sopeutumaan 
uusiin olosuhteisiin.751

Tohtori Kaarlo Teräsvuori puolusti akateemista vapautta joulukuun 1918 Maa-
talous-lehdessä. Hänen mielestään akateeminen vapaus ei ollut aikaisemminkaan 
estänyt valmistamasta tulevia virkamiehiä Yliopistossa. Maanviljelys-taloudelli-
nen osasto ei siis ollut syyllinen maatalousvirkamiesten pulaan, mutta yliopistol-
lista agronomikoulutusta piti uudistaa.752

Keskustelu agronomikoulutuksen uudistamisesta jatkui vilkkaana Maa-
talous-lehdessä vielä vuoden 1919 alussa.753 Myös maanviljelysopin professori 
Gösta Grotenfelt osallistui keskusteluun tammikuun 1919 Maatalous-lehdessä 
mielipidekirjoituksellaan ”Maanviljelystaloudellinen tiedekunnan osasto ja sen 
uudistaminen”. Siinä hän esitteli tiedekuntaosaston historiaa ja puolusteli kor-
keimman maatalousopetuksen tilaa. Tiedekuntaosasto oli hänen mielestään 
täyttänyt tehtävänsä, ja toisaalta se oli vielä niin nuori, ettei se vielä juurikaan 
ollut ehtinyt näyttää hyviä tai huonoja puoliaan. Sen vuoksi oli turhaa alkaa luoda 
uutta eli maatalousyliopistoa, joka tulisi kalliiksi. Professori Grotenfelt huomaut-
ti, että maanviljelys-taloudellinen osasto oli jo yrittänyt tehostaa toimintaansa: 
se oli muun muassa ehdottanut kahden uuden professuurin (agraaripolitiikka 
ja metsänhoitopolitiikka) perustamista ja kolmen apulaisen viran muuttamista 
varsinaisiksi professuureiksi (kasvifysiologian ja kasvipatologian sekä entomolo-
gia), meijeriopin apulaisen viran muuttamista ylimääräiseksi professuuriksi sekä 
propedeuttista opetusta varten kasviopin ja kemian opettajien virkojen perusta-
mista. Lisäksi tiedekuntaosasto oli ehdottanut agronomiatutkinnon muuttamista 
linjamuotoiseksi. 

Tuolloin vallinneeseen agronomipulaan Gösta Grotenfelt näki muita syitä kuin 
yliopistokoulutuksen puutteet: muillakin aloilla oli pulaa yliopistokoulutuksen 
saaneista, vuoden 1918 sodassa oli menehtynyt paljon agronomeja, ja yksityinen 
sektori maksoi parempaa palkkaa kuin valtio tai maatalousseurat ja -yhdistyk-
set. Professori Grotenfelt tyrmäsi väitteet, joiden mukaan Helsingin Yliopiston 
konsistori olisi vaikeuttanut maanviljelys-taloudellisen osaston toimintaa. Tosin 
konsistori oli suhtautunut kielteisesti joihinkin osaston ehdotuksiin, ja Yliopis-
ton hallinto oli ollut vanhanaikainen. Gösta Grotenfelt kuitenkin painotti, ettei 
yliopistollisen maatalousopetuksen tarkoitus ollut kouluttaa pelkästään maa-
talousammattilaisia tai -virkamiehiä vaan myös maataloustieteiden tutkijoita 
maatalouden palvelukseen.754

Maataloushallituksen yliopistoehdotusta käsiteltiin maanviljelys-taloudellisessa 
osastossa talvella 1919. Tiedekuntaosasto oli sitä mieltä, että mahdolliseen maata-
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loudelliseen yliopistoon piti tulla heti myös maanmittaus- ja eläinlääkintäopetus, 
jolloin saavutettaisiin pienillä kustannuksilla suurimmat mahdolliset edut, sillä 
tuolloin säästettäisiin hallinto- ja opetusmenoissa. Lisäksi osasto toivoi, ettei uut-
ta yliopistoa kiirehdittäisi vaan että sitä suunniteltaisiin huolellisesti.755 

Kaikesta huolimatta tiedekuntaosasto vastusti korkeimman maatalousope-
tuksen uudelleenakatemisoimista eli maatalouskorkeakoulun perustamista, sillä 
osaston mielestä siihen ei ollut mitään kunnollisia syitä. Maataloushallituksen 
esittämään agronomipulaan maanviljelys-taloudellinen osasto vastasi samalla 
tavalla kuin professori Grotenfelt aikaisemmin tammikuussa 1919 Maatalous-
lehdessä: pätevästä työvoimasta oli pulaa muillakin aloilla, eikä agronomipulan 
syy voinut olla liian pitkä opintoaika. Yksi merkittävä syy agronomipulaan olivat 
valtion huonot palkat, jotka eivät houkutelleet alalle opiskelijoita tai sitten karkot-
tivat koulutetut agronomit yksityissektorille. Moni agronomiylioppilas oli osal-
listunut vuoden 1918 sisällissotaan, mikä näkyi valmistuneiden määrän laskuna: 
vuonna 1918 valmistui vain kuusi agronomia, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 
valmistunut 25. Osasto huomautti, että vuoden 1911 jälkeen valmistuneiden agro-
nomien opintoaika oli noin neljä vuotta, kun se aikaisemmin – tiedekuntaosaston 
muodostumisen vaiheessa – oli ollut pidempi. Toisaalta monet agronomit olivat 
suorittaneet myös filosofian kandidaatin tutkinnon, mikä oli pidentänyt heidän 
opintoaikojaan. Ongelmallisena osasto piti agronomiatutkinnon oppiaineiden 
liian suurta lukumäärää, joka esti spesialisoitumisen. Osaston mukaan tutkinto-
asetuksia ei kuitenkaan aikaisemmin voitu muuttaa poliittisen tilanteen vuoksi, 
mutta nyt maan itsenäistymisen jälkeen osasto suunnitteli asetuksiin muutoksia. 
Näin ollen agronomikoulutus oli uudistumassa ilman uutta korkeakouluakin. 
Osasto myös huomautti, että Maataloushallitus oli ehdottanut metsäopetuksen-
kin uudistamista, vaikkei asiasta ollut kysytty lainkaan Metsähallituksen mie-
lipidettä – metsäammattilaiset kun eivät olleet moittineet yliopisto-opetuksen 
tasoa.756

Maanviljelys-taloudellinen osasto päätyi vastustamaan maatalousyliopistoa 
myös sen vuoksi, että Yliopistossa oli jo meneillään statuutti- eli säädösuudistus, 
jonka tavoitteena oli uudistaa hallintoa ja myös perustaa itsenäinen maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta.757 Näin myös korkeimman maatalousopetuksen 
asema näytti olevan parantumassa. Jos korkein maatalous- ja metsäopetus ero-
tettaisiin Yliopistosta, valtion määrärahat opetukselle saattaisivat kasvaa, sillä 
Yliopistossa tiedekuntaosasto joutui kilpailemaan määrärahoista muiden tiede-
kuntien kanssa. Siitä huolimatta osasto uskoi, että konsistori ymmärsi osaston 
rahantarpeita ja että Yliopisto saattoi ajaa läpi suuriakin määräraha-anomuksia 
helpommin kuin pieni maatalousyliopisto. Toisin kuin Maataloushallitus väit-
ti, osaston mielestä Yliopisto ei ollut uudistusten este vaan oli edistänyt tiede-
kuntaosaston kehitystä. Konsistori oli osaston mielestä virantäyttöprosesseissa 
terävänäköinen. Lisäksi Yliopisto tarjosi ”sen edistyskiihottimen, joka syntyy 
yhteistyöstä ja kilpailusta vanhempien tiedekuntien kanssa, ja joka ei koskaan ole 
samassa määrässä huomattavissa erityisten korkeakoulujen kesken” sekä ”suojan, 
minkä Yliopiston autonomiset traditsionit tarjoavat maa- ja metsätalousopetuk-
selle sekaantumisia vastaan keskusammattivirastojen puolelta, joiden alaiseksi 
itsenäinen ammattikorkeakoulu helposti joutuu”.

Osasto oli sitä mieltä, että Maataloushallitus halusi siirtää maatalous- ja metsä-
tieteellisen koulutuksen pois Yliopistosta saadakseen ne vaikutusvaltaansa. Opis-
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kelijat hyötyivät opiskelusta Yliopistossa, sillä heillä oli oikeus suorittaa opin-
toja myös filosofisen tiedekunnan muissa osastoissa – etenkin luonnontieteiden 
opinnot hyödyttivät maatalous- ja metsätieteiden tutkimusta. Monet opiskelijat 
olivatkin käyttäneet tätä oikeutta, sillä osastosta valmistuneista kandidaateista 
noin 75 prosenttia oli opiskellut myös muissa osastoissa. Itsenäisessä korkeakou-
lussa opiskelijalla olisi mahdollisesti opinto-oikeus Helsingin Yliopistossa, mutta 
osaston mielestä se olisi käytännössä hankala toteuttaa. Lisäksi uuteen yliopis-
toon pitäisi perustaa uusia opetusvirkoja ja hankkia opetustiloja, mikä rasittaisi 
valtiontaloutta.758 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen Suomen maatalouspolitiikka heijas-
tui myös maanviljelys-taloudellisen osaston antamassa lausunnossa: itsenäisen 
ja omavaraisen maataloustuotannon lisäksi tärkeänä pidettiin itsenäistä maata-
lous- ja metsätieteellistä tutkimusta: ”Osasto katsoo tässä yhteydessä erityiseksi 
velvollisuudekseen painostaa, että Suomen sekä maantieteellisesti että yhteiskun-
nallisesti monessa suhteessa erikoiset olot tekevät välttämättömäksi aikaansaada 
itsenäistä kotimaista tieteellistä tutkimusta Osaston edustamilla toiminta-aloilla, 
ja että tämä tutkimustoiminta siten on elinehto kansamme mitä tärkeimpien elin-
keinonhaarojen suotuisalle kehitykselle, joiden merkitystä Suomen kykenemiselle 
säilyttää itsenäinen asemansa ei tarvinne selitellä, sekä että edellä esitettyjen tosi-
asioiden mukaisesti tällaiselle omaperäiselle kotimaiselle pohjalle nojautuvalla 
tutkimustoiminnalla on parhaat edellytykset Yliopistossa.” Osaston mielestä 
myös tutkimustoiminnan siirto pois Helsingin Yliopistosta voisi ”tehdä maalle 
arvaamattoman palveluksen”. Tämän vuoksi se pyysi konsistorilta ”suojaa maa- ja 
metsätalousopetuksen sekä -tutkimuksen kalleimmille eduille” eli että tiedekun-
taosasto pysyisi Yliopiston yhteydessä.759 

Yliopiston konsistori puolsi maanviljelys-taloudellisen osaston kantaa olla 
perustamatta maatalousyliopistoa. Konsistorin istunnossa maatalousyliopis-
toa vastusti näkyvästi professori A. K. Cajander, joka puolusti niitä etuja, joita 
maatalous- ja erityisesti metsätieteiden opinnoille ja tutkimustoiminnalle oli 
Yliopistossa muiden luonnontieteellisten oppiaineiden rinnalla. Cajander piti 
myös vaikeana yhdistää samaan korkeakouluun maatalous- ja metsäopetus. 
Lisäksi professori Cajanderin mielestä tieteellinen tutkimustyö ja opiskelijoiden 
sosiaalinen elämä olisivat voineet heiketä ammattikoulutuksen kustannuksella 
Maataloushallituksen ehdottamassa maatalouskorkeakoulussa, jossa ”on aivan 
ilmeisesti pääasiana ordinäärisimpien konsulettityyppien dresseeraaminen mah-
dollisemman lyhyessä ajassa, jolloin opintojen vapaus on uhrattu ja sijalle tulevat 
vuosikurissluvut”.760 

Myös virkaatekevä kansleri Edvard Hjelt piti ehdotettua korkeimman maa-
talous- ja metsäopetuksen uudistusta vaikeana ja ehdotti, että odotettaisiin kor-
keakouluopetuksen kokonaisuudistusta, johon sisältyisi myös uudentyyppisten 
korkeakoulujen perustaminen. Vuodenvaihteessa 1920–1921 maatalousyliopistoa 
pohti oikeustieteen professori Rafael Erichin hallitus. Koska hallituksen saamat 
lausunnot sekä puolsivat että vastustivat hanketta, tilanne vaikutti vaikealta. 
Opetusministeriö esittikin hankkeen hautaamista valtion talouden huonon tilan-
teen vuoksi. Agronomikoulutukseen tyytymätön Maataloushallitus ajoi kuiten-
kin maatalousyliopistoa ja agronomikoulutuksen uudistamista niin pontevasti, 
että Erichin hallitus päätti asettaa komitean pohtimaan agronomikoulutusta.761
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Itsenäinen maatalousyliopisto- tai korkeakouluhanke näyttää olleen erityisesti 
Maalaisliiton asia, sillä puolue ajoi maaseudun ja maatalouden edistämistä ja 
myös yliopisto-opetuksen suomenkielistämistä. Jos olisi perustettu itsenäinen 
maataloudellinen yliopisto, sen opetustoiminta olisi varmasti ollut kokonaan 
suomenkielistä. Ruotsinkieliset – kuten Svenska Lantbrukssällskapens Förbund 
– puolestaan vastustivat maatalouskorkeakoulua, sillä tuolloin ruotsinkielinen 
agronomikoulutus olisi voinut päättyä Suomessa.Maalaisliitto kannatti myös 
hajasijoitusta, joten itsenäinen maatalouskorkeakoulu muualla kuin pääkaupun-
gissa olisi ollut Maalaisliiton politiikan mukainen ratkaisu. Maatalouskorkea-
koulun lisäksi Maalaisliiton maatalouspolitiikkaan kuuluivat 1920-luvulla myös 
maatalouden koe- ja tutkimustoiminnan ja eri oppilaitosten tukeminen ja edis-
täminen.762

Keskusteluun itsenäisestä maatalouskorkeakoulusta vaikutti myös samoihin 
aikoihin uudelleen virinnyt Jyväskylän kasvatusopillinen yliopistohanke, jota 
varten perustettiin yliopistoyhdistys. Joulukuussa 1917 Keski-Suomen maanvil-
jelysseuran johtokunnassa oli puheenjohtaja Jalo Schildtin johdolla keskusteltu 
”maanviljelys- ja metsätieteellisen” tiedekunnan perustamisesta Jyväskylään. 
Keski-Suomen yliopistohanketta siivitti samaan aikaan vauhdilla edennyt Tu-
run suomenkielisen yliopiston hanke. Tammikuun alussa 1918 julkaistiin Hel-
singin Sanomissa ja Keskisuomalaisessa 62 valtakunnallisen ja maakunnallisen 
vaikuttajan – heidän joukossaan muun muassa Yliopiston rehtori Waldemar 
Ruin ja entinen rehtori Th. Rein, kauppakorkeakoulun rehtori Kyösti Järvinen, 
professori J. H. Vennola ja kansanedustaja Santeri Alkio – vetoomus Jyväskylän 
yliopistohankkeen puolesta. Siinä oli mukana myös toive saada ”maanviljelys- 
ja metsänhoitotiedekunta” Jyväskylään, sillä yliopistohankkeessa oli mukana 
Keski-Suomen maanviljelysseuran aktiiveja. Turun tapaan myös Jyväskylässä 
ryhdyttiin keräämään varoja yliopistoa varten tammikuussa 1919 järjestetyssä 
esitelmä- ja keskustelutilaisuudessa. Siellä piti esitelmän yliopistoasiasta Jyväs-
kylän lyseossa Helsingin Yliopiston kirkkohistorian professori (myöhemmin 
piispa) Jaakko Gummerus, joka oli myöhemmin maanviljelystalouden professo-
rina olleen Rurik Pihkalan veli. Hän totesi Helsingin Yliopiston laajenneen niin, 
että sitä oli jo vaikea hallita. Sen vuoksi oli vaikea ymmärtää, miksi Yliopistossa 
oli maanviljelyksen ja metsänhoidon korkein opetus, joiden siirtämisestä toiselle 
paikkakunnalle tuolloin keskusteltiin.763 

6. Valtionmetsäkomitea pitää maatalouskorkeakoulua virheenä

Professori A. K. Cajanderin johtama valtionmetsäkomitea julkaisi metsätieteelli-
sen tutkimustyön ja metsäopetuksen kehittämisestä oman erillisen lausuntonsa 
huhtikuussa 1920, jolloin pohdittiin maatalouskorkeakoulun perustamista. Tässä 
lausunnossa maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto ilmaisi selvästi profes-
sori Cajanderin kautta, ettei se halunnut muuttaa pois Helsingistä, sillä korkein 
metsäopetus saattoi kehittyä parhaiten Yliopiston yhteydessä. Metsätieteellisen 
tutkimuksen ja opetuksen uudistaminen oli komitean mielestä tärkeää, sillä met-
sätalouden ja metsäteollisuuden merkitys oli kasvanut. Tämän vuoksi tarvittiin 
kaskeamisen ja metsien liikahakkuun sijaan valistunutta, rationaalista metsän-
hoitoa, joka komitean mielestä saattaisi jopa kolminkertaistaa metsätalouden 
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tuoton.764 Tieteellistä metsänhoitoa haluttiin edistää myös kehittämällä vuonna 
1917 perustetun Metsätieteellisen koelaitokseen tutkimustoimintaa.765  

Valtionmetsäkomitea pohti mietinnössään tarkasti metsänhoitajakoulutuksen 
etuja ja haittoja sekä metsäakatemiassa (eli maaseudulla) että Yliopistossa (eli pää-
kaupungissa). Metsäakatemioiden etuna oli komitean mielestä se, että ne sijaitsi-
vat harjoittelualueiden läheisyydessä ja näin niiden opetus oli käytännönläheistä. 
Metsäakatemioiden haittapuolena komitea näki erityisesti niiden hallintotavan, 
sillä opiston johtajalla oli usein huomattavasti valtaa, ja opettajakunnan valitsi-
vat asioista huonosti perillä olevat viranomaiset. Lisäksi maaseutuakatemioissa 
– kuten aikaisemmin Evon metsäopistossa – tieteellinen työ oli pysähtynyttä, 
opettajiksi oli vaikea saada eteviä tiedemiehiä, sosiaalinen elämä oli köyhää, opis-
kelu ei ollut vapaata eikä oppilailla ollut mahdollisuutta seurata yleissivistävää 
opetusta: ”moni sellainen henkilö, joka on tehokkaimmin vienyt metsätiedettä 
eteenpäin ja sen kautta mitä voimakkaimmin kohottanut maan metsätaloutta, ei 
ole varsinaisten metsänhoitomiesten piiristä, tai milloin näin on laita, on hyvin 
vaikuttavana syynä hänen menestysrikkaaseen toimintaansa ollut se, että hän on 
opiskellut muitakin tieteitä, tavallisesti jossakin yliopistossa.”766 Tässä voi nähdä 
yhteyden professori Cajanderiin, joka itse ei alun perin ollut Evon metsäopiston 
kasvatti vaan Aleksanterin-Yliopistossa opiskellut kasvitieteilijä mutta oli kuiten-
kin noussut suomalaisen metsäntutkimuksen huipulle. 

Sitä vastoin Yliopistossa opettajat ja opiskelijat saattoivat toimia vapaasti: ”Yli-
opistoissa on myös parhaat edellytykset, että opetus ja tutkimus saavat kehittyä 
mahdollisimman vapaina ulkonaiselta paineelta, jolla seikalla on erinomaisen 
suuri merkitys varsinkin taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla aloilla, missä puolue 
y. m. näkökohdat helposti virastojenalaiseen tutkimukseen voivat painaa mää-
rätyn, tutkijasta itsestään riippumattoman suunnan. Yliopistoissa on opettajilla 
mitä laajin tieteellinen seurustelupiiri ja samaten ylioppilailla.” Lisäksi yliopis-
to-opiskelijat saattoivat osallistua yleissivistävään opetukseen ja olla tekemisissä 
myös muiden kuin oman alansa edustajien kanssa etenkin opiskelijajärjestöissä, 
mistä oli myöhemmin hyötyä työelämässä: ”Katsoen siihen suureen valtaan, mi-
kä metsänhoitajilla on laajojen alueiden haltijoina, on erittäin tärkeää, että he 
opiskeluajallaan, jolloin mieli on vielä herkkä kaikille vaikutteille, saavat mah-
dollisimman avaran näköpiirin.” Toisaalta komitean mielestä yliopisto-opetus 
ja -opiskelu saattoivat olla liiankin vapaita, sillä Yliopistossa opettajat voivat 
vapaasti valita luentoaiheensa toisin kuin viranomaisten valvomissa maaseutu-
akatemioissa, ja Yliopistossa opiskeluaika saattoi venyä liian pitkäksi, kun taas 
metsäakatemiassa johtaja saattoi estää tällaisia epäkohtia. Lisäksi yliopisto-opet-
tajat olivat vaarassa vieraantua käytännöstä.767

Komitea ei suositellut metsäopetuksen siirtämistä maatalouskorkeakouluun 
tai Teknilliseen Korkeakouluun: tällainen opetus olisi komitean mielestä lähinnä 
ammattikoulutusta, kun taas Helsingin Yliopisto tarjosi korkeakouluja vapaam-
man, tasokkaamman ja monipuolisemman opetuksen.768 Maataloustieteiden 
lisäksi metsätieteet olivat lähellä luonnontieteitä ja kansantaloustiedettä, joten 
ne pystyivät parhaiten kehittymään Yliopiston yhteydessä. Uuden korkeakoulun 
perustamisesta olisi aiheutunut suuria kustannuksia pienelle kansakunnalle. 
Lisäksi komitea huomautti, että ne syyt, joiden vuoksi Maataloushallitus oli eh-
dottanut maatalouskorkeakoulun perustamista, koskivat ainoastaan korkeinta 
maatalousopetusta eivätkä metsänhoitajakoulutusta.769
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Valtionmetsäkomitea esitti vuoden 1920 mietinnössään myös useita paran-
nusehdotuksia yliopistolliseen metsäopetukseen: se toivoi muun muassa, että 
opetukseen tulisivat metsähallinto-oppi, suonkuivausoppi, liike- tai kauppaoppi, 
lauttaus ja kemiallinen teknologia ja että opetusvirkoja lisättäisiin. Lisäksi komi-
tea ehdotti, että harkittaisiin pakolliseksi yhden vuoden käytännön harjoittelua 
kaikille metsäylioppilaille, valtion varoista myönnettäisiin stipendejä metsäyliop-
pilaiden opintoretkiä varten, ja että metsänhoitotutkinnon suorittaneilla säilyisi 
opinto-oikeus Yliopistossa, jotta he voisivat myöhemmin suorittaa tieteellisiä 
tutkintoja ja myös saada Yliopiston stipendejä opintojaan varten. Metsäopetusta 
varten tuli myös perustaa pieni koekenttä sekä rakentaa oma laitosrakennus, 
jonka yhteyteen tulisi myös vastaperustettu metsäntutkimuslaitos eli Metsätie-
teellinen koelaitos.770 

Helsingin Yliopiston metsäopetuksen suurimpana vaikeutena komitea piti 
metsäpolitiikan professuurin puuttumista. Metsäpolitiikan opetus oli jaettu kol-
men opettajan kesken, mutta muiden opetusvelvollisuuksiensa vuoksi he eivät 
voineet kunnolla antaa opetusta metsäpolitiikassa. Komitea piti uuden metsäpo-
litiikan oppituolin perustamista erityisen tärkeänä, koska Suomessa metsätalou-
den merkitys oli suuri kansantaloudelle. Metsäpolitiikan alalla olikin kysyntää 
kotimaiselle tutkimukselle. Uuden oppituolin perustaminen oli jo edennyt, sillä 
Kordelinin säätiö oli lahjoittanut varoja agraari- ja metsäpolitiikan professuurin 
perustamista varten.771

7. Maatalouskorkeakoulu Grejukseen 

Vuonna 1921 valtioneuvosto asetti opetusministeri, teologian professori Lauri 
Ingmanin aloitteesta772 komitean pohtimaan korkeimman maatalous- ja metsä-
opetuksen uudelleenjärjestämistä eli lähinnä maanviljelys-taloudellisen osaston 
muuttamista itsenäiseksi korkeakouluksi. Asian yhteiskunnallisesta merkittävyy-
destä kertoo, että monet komitean jäsenet kuuluivat tai nousivat myöhemmin 
maailmansotien välisen ajan eli niin sanotun ensimmäisen tasavallan poliitti-
seen eliittiin. Toisaalta yksikään komitean jäsen ei edustanut itse maanviljelys-
taloudellista osastoa – komiteaan olikin valittu jäseniä, jotka kaikki kannattivat 
maatalouskorkeakoulun perustamista. Puheenjohtajaksi tuli senaattori A. Osw. 
Kairamo, joka oli jo aikaisemminkin 1900-luvun alussa ajanut maatalousyli-
opiston perustamista. Muiksi jäseniksi valittiin Yliopiston uudisrakennusasioita 
ajanut ja Rindellin komiteassa Taloudellista yliopistoa kannattanut fysiologian 
professori Robert Tigerstedt, maatalousneuvos, dosentti J. E. Sunila (myöhemmin 
pääministeri ja eduskunnan puhemies), maanviljelijä Kyösti Kallio (myöhemmin 
tasavallan presidentti), agronomi ja sosiaalidemokraattien maatalousasiantuntija, 
kansanedustaja Wäinö Wuolijoki (myöhemmin eduskunnan puhemies ja minis-
teri), Metsähallituksen virkaatekevä ylijohtaja, metsänhoitaja J. O. Peurakoski 
sekä Metsätieteellisen koelaitoksen virkaatekevä johtaja, metsänhoitaja ja tohtori 
Olli Heikinheimo. Kyösti Kallio ja J. E. Sunila eivät kuitenkaan ottaneet osaa ko-
mitean työskentelyyn sen jälkeen, kun Kalliosta tuli pääministeri ja Sunilasta 
maatalousministeri vuonna 1922. Komitean sihteerinä oli tohtori Ilmari Poijärvi 
(myöhemmin Maatalouden tutkimuskeskuksen professori). Komitean asiantun-
tijana avusti muun muassa metsänhoidon professori A. K. Cajander.773 
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Valtioneuvostossa RKP:n ministerit olivat ehdottaneet komiteaan tiedekunta-
osaston tuntevaa kasvitieteen professori Fredrik Elfvingiä, joka oli ollut perus-
tamisaikana tiedekuntaosaston apujäsenenä ja näin vaikuttamassa toiminnan 
järjestämiseen. Ruotsinkielisenä ja tiedekuntaosastoa lähellä olevana Elfving olisi 
kuitenkin ajanut korkeimman maatalousopetuksen säilyttämistä Yliopiston yh-
teydessä, joten häntä ei valittu Kairamon komiteaan, jonka tavoite oli selvästikin 
saada maatalousyliopistohanke toteutumaan. Lisäksi Kairamo ei henkilökohtai-
sesti pitänyt professori Elfvingistä.774

Kairamon komitea suunnitteli ”maataloudellisen yliopiston” tai ”maatalous-
korkeakoulun” perustamista, kun aikaisemmin 1900-luvun alussa oli suunniteltu 
”taloudellista yliopistoa”, johon olisi kuulunut talouselämälle merkittävien am-
mattiryhmien korkein koulutus. Itsenäisyyden ajan alussa maatalouden merkitys 
oli voimistunut, mikä näkyi myös suunnitellun uuden korkeakoulun nimessä. 
Siinä ei ollut kuitenkaan viittausta siihen, että korkeakouluun olisi tullut myös 
korkein metsäopetus, vaikka myös metsätalouden merkitys oli kasvussa. Lisäksi 
maatalouskorkeakoulua kannattaneissa mietinnöissä ja kirjoituksissa puhuttiin 
uuden ”yliopiston” perustamisesta eikä korkeakoulun, millä yritettiin korostaa 
perustettavan korkeakoulun tieteellisyyttä. Maatalouskorkeakoulua vastustaneet 
puolestaan kutsuivat perustettavaa oppilaitosta jopa ”ammattikorkeakouluksi”, 
millä he halusivat vähätellä maatalouskorkeakoulun tasoa. 

Sopivan tonttimaan hankkiminen korkeinta maatalous- ja metsäopetusta var-
ten oli kiireellinen asia, sillä tuolloin Helsingin kaupunki suunnitteli mahdollises-
ti maatalouskorkeakoululle varattavien alueiden tulevaa käyttöä. Tämän vuoksi 
Kairamon komitea antoi heti elokuussa 1921 ensimmäisen mietintönsä, jossa se 
käsitteli pääasiassa korkeimman maatalous- ja metsätieteellisen opetuksen sijain-
tia Helsingissä. Samaan aikaan oli virinnyt eri paikkakunnilla keskustelua agro-
nomi- ja metsänhoitajakoulutuksen siirtämisestä Helsingin ulkopuolelle, joten 
nopealla toiminnallaan Kairamon komitea lienee halunnut varmistaa opetuksen 
säilymisen Helsingissä: sen jälkeen kun tonttimaa varattaisiin maatalouskorkea-
koulua varten, olisi vaikea siirtää opetusta pois pääkaupungista. 

Komitea myös selvitti mietinnössään, miksi maanviljelys-taloudellisen osas-
ton uudistaminen oli juuri tuolloin ajankohtainen: maatalous- ja metsätieteet 
olivat luoneet tieteellistä pohjaansa vasta 1800-luvun lopulta alkaen, minkä 
vuoksi tiedekuntaosasto ei ollut samassa asemassa kuin Helsingin Yliopiston 
muut tiedekunnat vaan joutui läpikäymään ”hapuilevaa kehitystä”. Lisäksi ag-
ronomien ja metsänhoitajien professiot olivat uusia ja vakiintuneet pääasiassa 
1800-luvun kuluessa. Tiedekuntaosaston uudelleenjärjestämisen kiireellisyys ei 
johtunut pelkästään kotimaan tilanteesta, vaan kehitystä vaativat eurooppalaiset 
esikuvat: maatalous- ja metsätieteiden opetuksen ja tutkimuksen uudistus oli 
ajankohtainen samoihin aikoihin erityisesti Tanskassa, Ruotsissa ja Saksassa. 
Ruotsissa komitea oli ehdottanut vuonna 1911 maataloustieteellisen tiedekunnan 
perustamista Upsalan yliopistoon opettajien ja konsulenttien kouluttamista var-
ten, mutta ehdotus sai osakseen paljon vastusta erityisesti Ultunan ja Alnarpin 
maanviljelysopiston opettajakunnissa. Kehitys Ruotsissa vei kohti itsenäisiä kor-
keakouluja: vuonna 1914 Tukholman metsäopisto muutettiin metsäkorkeakou-
luksi (Kungl. Skogshögskolan) ja eläinlääkäri-instituutti eläinlääketieteelliseksi 
korkeakouluksi (Kungl. Veterinärhögskolan). Tuolloin suunniteltiin Tukholman 
lähelle myös maatalouskorkeakoulua, mutta se toteutui vasta vuonna 1932. Maa-
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talous- ja metsätieteiden muuttoa pois Helsingin keskustasta puolsi muun muas-
sa se, että Berliinin maatalouskorkeakoulu oli juuri päätetty siirtää keskustasta 
Suur-Berliinin laita-alueelle. Komitean mielestä 1920-luvun alussa Pohjoismaiden 
etevin ja parhaiten johdettu maatalousopisto oli Kööpenhaminan kuninkaallinen 
eläinlääketieteellinen ja maataloustieteellinen korkeakoulu, joka näytti sopivan 
”paremmin kuin mikään muu opisto esikuvaksi vastaavan opetuksen järjestä-
miseksi Suomessa”.775 Tuolloin suomalaiset maatalouspoliitikot ihailivatkin 
Tanskan pienviljelijävaltaista maataloutta, joten myös tanskalainen maatalouden 
koulutus- ja koetoimintajärjestelmä asetettiin ihanteeksi.776 

Maatalous-metsätieteellinen korkeakoulu ei ollut Kairamon komitean mielestä 
uusi idea Suomessa, sillä sellainen oli melkein toteutunut jo 1890-luvulla. Tuolloin 
resurssit eivät kuitenkaan riittäneet itsenäisen korkeakoulun toiminnan ylläpitä-
miseen. Tämän vuoksi komitea piti vuosien 1896 ja 1898 päätöksiä siirtää korkein 
maatalousopetus Aleksanterin-Yliopistoon oikeina, vaikka jo tuolloin useat tahot 
kannattivat itsenäistä korkeakoulua.777

Ensimmäisessä mietinnössään Kairamon komitea puolsi korkeimman maa-
talous- ja metsätieteellisen opetuksen sekä tutkimuksen säilyttämistä pää-
kaupungissa Helsingissä. Vuoden 1921 aikana oli jälleen virinnyt keskustelua 
agronomikoulutuksen opetuksen siirtämisestä pääkaupungista maaseudulle, 
tällä kerralla Etelä-Pohjanmaalle. Komitea piti tätä ja aikaisempia siirtohank-
keita ”paikallisina harrastuksina”, sillä ne eivät olleet saaneet laajaa kannatusta. 
Mietinnössään komitea viittasi myös Yliopiston vararehtori Hugo Suolahteen, 
jonka mielestä Suomessa yliopisto-opetus oli liiaksi keskittynyt yhteen paikkaan, 
mikä hänen mielestään piti ottaa erityisesti huomioon maanviljelys-taloudellisen 
osaston oppiaineiden uudelleenjärjestelyssä. Kairamon komitea kuitenkin puo-
lusti pääkaupunkiyliopistoa ja katsoi pääkaupungista muuttoa pienten resurssien 
”väkinäiseksi hajottamiseksi”, sillä yhteistyö Helsingissä sijaitsevien muiden ope-
tuslaitosten kanssa tarjosi etuja maatalous- ja metsätieteille: ”Kaikkein vähimmin 
voitaisiin pitää hyvin harkittuna sellaista toimenpidettä, jolla johtohenkilöiden 
kasvattaminen maatalouden ja metsänhoidon alalla järjestettäisiin irrallaan 
muista korkeakouluista johonkin syrjäiseen paikkaan ja siten maan tärkeimmät 
elinkeinot mielivaltaisesti saatettaisiin muita tieteenaloja epäedullisempaan 
asemaan. Ei voi olla myöntymättä sille kohottavalle ja elähyttävälle vaikutuk-
selle, jonka maatalousopetus voi odottaa pääkaupungissa sijaitsevien muitten 
korkeakoulujen taholta. Näitten omistamat kokoelmat sekä mahdollisuus saada 
tilapäistä apua opetustoimessa etenkin sivu- eli pohja-aineisiin nähden tarjoovat 
realietuja, jotka muualla eivät tule kysymykseen läheskään samassa määrässä.”778

Keskeinen syy, jonka vuoksi haluttiin uudistaa maatalous- ja metsätieteellistä 
yliopisto-opetusta, oli käytännön opetus. Koska komitea ajoi pääkaupunkikor-
keakoulua, sen tuli selvittää, miten maatalous- ja metsäopetuksen käytännöllinen 
puoli eli lähinnä harjoittelu sekä koetilatoiminta toteutuisivat Helsingissä. Komi-
tea totesi mietinnössään, että maanviljelijöiden keskuudessa oli tuohon aikaan 
epäluuloa suurkaupungin agronomikoulutusta kohtaa, eli yleinen käsitys oli, 
että suomalaisten agronomien koulutus oli liian teoreettista – pääkaupungissa 
valmistuneet agronomit olivat etääntyneet maaseudusta ja käytännönläheisestä 
maataloudesta. Tanskan korkealle kehittynyt maatalous johtui komitean mielestä 
etenkin ”siitä etevästä tavasta, millä siellä sekä ylempien että alempien maatalous-
oppilaitosten oppilasharjoittelu on järjestetty ja siitä asiallisesta ja tunnollisesta 
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valvonnasta, joka siihen on kohdistettu”. Kairamon komitean toinen esikuva oli 
Berliinin maatalouskorkeakoulu, joka oli vuonna 1920 saanut koetilan 40 mi-
nuutin rautatiematkan päässä Berliinistä. Komitea esittikin, että myös Helsinkiin 
sijoitettavan maatalouskorkeakoulun ja sen koetilan piti sijaita korkeintaan 30–40 
minuutin päässä kaupungin keskustasta. Koetilatoiminnan suunnittelu oli kui-
tenkin hankalaa Helsingissä, sillä maan hinta pääkaupungin läheisyydessä oli 
korkea, ja tontit olivat pääasiassa metsämaata. Koska Tikkurilan Ånäsin (Joki-
niemi) koetila oli liian pieni koetoimintaa varten ja koska Meilahdesta Yliopis-
tolle varattu alue oli muuttumassa kaupunkimaiseksi eikä siellä ollut juurikaan 
viljelykseen kelpaavaa maata, jäljelle jäi vain kaksi vaihtoehtoa koetilalle: Viikin 
kartanon alue tai Malmgårdin eli Malminkartanon virkatalon alue.779

Viikin kartanon aluetta vastaan koetoimintaa varten oli kuitenkin se, että 
komitean saamien tietojen mukaan valtio oli jo luovuttamassa aluetta Helsingin 
kaupungille, joka oli suunnittelemassa alueelle tehdasalueita ja rautatietä alueen 
läpi. Lisäksi muut tehdasalueet näyttivät laajenevan Viikkiin päin, mikä häirit-
sisi koetilan toimintaa. Tämän vuoksi Kairamon komitea ehdotti Malmgårdin 
alueen hankkimista ”koe- ja näytetilaksi” maatalouskorkeakoululle. Alue sijaitsi 
sopivan matkan päässä eli 13 kilometriä pohjoiseen Helsingin rautatieasemalta 
ja noin yhdeksän kilometrin päässä maatalouskorkeakoulun laitosrakennuksien 
suunnitellusta paikasta Grejuksesta (nykyisin suomeksi Reijola). Malmgårdin 
kantatilan pinta-ala oli noin 630 hehtaaria ja sen virkatalon vuokrasopimus oli 
umpeutumassa vuonna 1935, joten senkin vuoksi alue näytti sopivalta tilaisuudel-
ta. Komitean jäsen dosentti Sunila kannatti kuitenkin Viikin alueen hankkimista 
koetilaksi, sillä hän piti sen viljelymaita sopivina, ja lisäksi Viikkiin oli helpompi 
päästä kaupungin keskustasta kuin Malmgårdiin.780

Maanviljelys-taloudellisen osaston toimintaa vaikeutti tilanpuute 1920-luvun 
alussa. Osaston laitokset sijaitsivat vieläkin väliaikaisissa tiloissa Hallituskatu 
3:ssa ja Kirkkokatu 4:ssä, joissa luentosalit ja laboratoriot eivät vastanneet nyky-
ajan vaatimuksia. Erityisen ongelmallista oli, ettei laitosten läheisyydessä kau-
pungin keskustassa ollut maa-aluetta, jossa olisi voinut tehdä opetukseen liittyviä 
kokeita ja demonstraatioita. Kairamon komitea katsoikin tämän olevan koetilan 
puuttumisen ohella keskeinen syy siihen, että agronomi- ja metsänhoitajakou-
lutus olivat liian teoreettisia. Sen mielestä muuttoa pois kaupungin keskustasta 
ei pitänyt lykätä, sillä kyse oli maan pääelinkeinojen edusta, ja kaupunki suun-
nitteli uusien alueiden käyttöä. Maataloudellisen yliopiston päärakennuksia ja 
tulevaisuuden laajennuksia varten komitea ehdotti hankittavaksi tonttimaata 
vähintään 20 hehtaaria, sillä esimerkiksi Berliinin maatalouskorkeakoulun uutta 
aluetta varten oli varattu 16 hehtaaria maata, ja Upsalaan ehdotettua maatalous-
tieteellistä tiedekuntaa varten oli haluttu varata 13,5 hehtaaria.781

Maataloustieteelliseen yliopistoon Kairamon komitea ehdotti kuuluvaksi 
maatalous- ja metsätieteiden lisäksi eläinlääkintä-, maanmittari-insinööri-, 
maanviljelysinsinööri- ja kalatalousopetuksen. Eläinlääketieteellisen opetuksen 
ja tutkimuksen järjestämisen puolesta puhui se, että naapurimaissa eli Norjas-
sa, Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa oli jo kotimainen eläinlääkärikoulutus. Sen 
järjestämistä Suomessa oli ajanut erityisesti Maatalousseurojen Keskusliitto. Ko-
mitean mielestä maanmittari-insinöörien koulutus piti siirtää Teknillisestä Kor-
keakoulusta maatalous- ja metsätieteiden yhteyteen, sillä maanmittauskoulutus 
painotti tuohon aikaan lähinnä konetekniikkaa, jolloin isojakojärjestelyissä oli 
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tullut kelvottomia jakoperusteita ja uudistilojen toiminta oli vaikeutunut. Nor-
jassa ja Saksassa tulevia maanmittareita koulutettiin maatalouskorkeakouluissa, 
ja samoin vuonna 1913 ehdotettuun Upsalan maataloustieteellisen tiedekuntaan 
oli tarkoitus siirtää maanmittarikoulutus. Sitä vastoin maanviljelysinsinööri-
koulutus oli useimmissa maissa järjestetty teknillisessä korkeakoulussa eikä 
maatalouskorkeakoulussa. Suomessa maanviljelysinsinöörit suorittivat kurssinsa 
osittain maanviljelys-taloudellisessa osastossa ja osittain Teknillisessä Korkea-
koulussa. Kairamon komitea ehdotti tämän epäkohdan korjaamista siten, että 
kulttuuritekniikan eli maanviljelystekniikan opetus siirrettäisiin kokonaan maa-
taloustieteelliseen korkeakouluun, sillä erillisen maataloudellisen linjan perusta-
minen Teknilliseen Korkeakouluun oli kallista.782 

Sitä vastoin Kairamon komitea ei kannattanut puutarhaopetuksen sijoittamis-
ta maataloudelliseen yliopistoon. Korkeatasoisinta puutarhaopetusta Suomessa 
antoi vuonna 1912 perustettu Tyrvännön Lepaan kartanon puutarhaopisto, vaik-
kakin maaseutuopistolle oli vaikea saada päteviä opettajia. Myös monissa muissa 
Euroopan maissa puutarhaopetus oli järjestetty erillisissä oppilaitoksissa. Lisäksi 
Kalastushallitus oli esittänyt maatalousministeriölle huhtikuussa 1921, että myös 
kalatalousopetus liitettäisiin maatalouskorkeakouluun. Muiden maiden korkea-
kouluissa kalatalous ei vielä ollut saanut jalansijaa lukuun ottamatta muun muas-
sa Berliinin maatalouskorkeakoulua sekä Japanin kalastuskorkeakoulua ja Yh-
dysvaltojen Seattlen yliopiston kalataloudellista tiedekuntaa. Kairamon komitea 
ei kuitenkaan osannut ottaa selvää kantaa kalatalouden asemaan mahdollisessa 
maataloudellisessa yliopistossa.783

Komitean ehdottama maatalouskorkeakoulu olisi ollut monitieteinen yliopisto. 
Monissa maissa – kuten Ruotsissa – eri oppialoilla oli tuolloin omat korkeakou-
lunsa, mutta Kairamon komitea oli sitä mieltä, että eri oppiaineet voisivat hyötyä 
yhteistyöstä samassa instituutiossa. Hallintokustannukset olisivat pienemmät 
yhdessä suuressa yliopistossa kuin erillisissä korkeakouluissa, ja muun muassa 
laboratorio- ja kirjastomäärärahoja säästyisi. Komitea kuitenkin painotti, että 
näin monialainen oppilaitos ei voinut olla Helsingin Yliopiston tiedekunta, sillä 
vuonna 1919 käsiteltäessä maatalouskorkeakoulua konsistorissa muiden tiedekun-
tien jäsenet olivat huomauttaneet siitä ”rasituksesta ja häiriöstä, joka johtuu yli-
opiston toiminnan ulottamisesta liian monelle ja sen alkuperäiselle tarkoitukselle 
vieraalle alalle”. 

Ehdotettu maataloudellinen yliopisto olisi ollut maatalousministeriön itsenäi-
nen tililaitos sekä tasavertainen Helsingin Yliopiston ja Teknillisen Korkeakoulun 
kanssa muun muassa asioissa, jotka koskivat opettajien pätevyysvaatimuksia ja 
virkamiesten palkkausta, arvoa ja asemaa, opiskelijoiden sisäänpääsyvaatimuksia 
ja oikeutta seurata opetusta ja suorittaa tutkintoja Helsingin Yliopistossa – tar-
koitus oli taata, että siirto Helsingin Yliopistosta ei olisi merkinnyt opettajien tai 
opiskelijoiden statuksen laskua. Lisäksi erityisesti alkuaikoina muunlainenkin 
yhteistyö Helsingin Yliopiston ja uuden yliopiston välillä olisi ollut suotavaa.784 

Tulevan maataloudellisen yliopiston sijoituspaikka nousi heti keskeisim-
mäksi keskustelunaiheeksi ja puhutti enemmän kuin ajatus perustaa yliopisto, 
sillä maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston ulkopuolella uusi yliopisto sai 
paljon kannatusta ja sen perustaminen näytti olevan varma asia. Marraskuussa 
1921 Uudenmaan entinen vanhempi lääninagronomi Bertel Bockström julkaisi 
Maatalous-lehdessä laajan artikkelin ”Maatalouskorkeakoulu-kysymyksem-
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me”. Siinä hän arvosteli tiedekuntaosaston tilaa: kun korkein maatalousopetus 
siirrettiin Helsinkiin, se ”sijoitettiin huoneistoihin, jotka sattuivat olemaan käy-
tettävissä, ja niihin se on sitten jäänytkin. Näissä huoneistoissa, joita suoraan 
sanoen tuskin voitaisiin vieraille näyttää, on kourallinen miehiä enimmäkseen 
huonosti palkattuina apulaisina ollut huolehdittava maatalouden ja sen mukana 
koko maan tärkeimmistä kehitysedellytyksistä.” Bockströmin mielestä korkein 
maatalousopetus ei voinut enää olla Yliopistossa, jossa agronomikoulutus ei 
päässyt kehittymään suotuisasti. Bockström kannatti korkeakoulun sijoittamista 
Helsingin Viikkiin. Artikkelin ohessa oli hänen laatimansa kartta, jossa maa-
talousyliopiston rakennukset oli sijoitettu Viikin Latokartanoon, nykyisen Viikin 
koetilan alueelle: ”Tilan keskiosassa on oivallisia rakennuspaikkoja korkeakoulua 
varten ja rannalla kauniita metsäisiä mäentöyräitä, jotka soveltuisivat opettajien 
ja oppilaiden asuntopaikoiksi. Tuskin voi toivoakaan olojensa puolesta sopivam-
paa paikkaa maatalouskorkeakoulullemme kuin Viikin kartano on.” Viikissä 
korkeakoulu olisi sijainnut muiden pohjoismaisten maatalouskorkeakoulujen ta-
voin lähellä pääkaupungin keskustaa ja siellä olisi ollut paljon tilaa korkeakoulun 
kaikkien tiedekuntien laitosrakennuksille. Bockström oli edistyksellinen, sillä 
hän ehdotti myös kotitalousopetusta Viikin korkeakouluun: ”naisen luonnolli-
nen tehtävä maalla on kieltämättä niin tärkeä, että tarvitaan korkein oppilaitos, 
joka valmistaa opettajattaria ja valvoo kodin etuja”. Jos Viikkiin muuttoon ei 
kuitenkaan ollut varoja, Bockström ehdotti korkeakoulun sijoittamista Lahteen 
tai Hämeenlinnaan.785

Myös metsätalouden edustajat ottivat kantaa maatalouskorkeakoulun sijain-
tiin. Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion aikakauslehden yleisöosastossa oli 
vuoden 1921 lopulla jyväskyläläisen metsänhoitaja Hannes Kuukkasen kirjoitus 
”Suomen korkein maa- ja metsätalousopetus”. Siinä kirjoittaja kannatti yliopistol-
lisen maatalous- ja metsäopetuksen siirtämistä pois pääkaupungista Jyväskylään: 
”Ja maaseudulta kuuluu vallan voimakkaita ääniä jotka valittavat, että opiskelijat 
eivät pääkaupungissa saa sellaista maahenkeä, joka elävöittävästi vaikuttaisi maa-
seudun kehitykseen, perustellen kantaansa sillä, että koskapa maa- ja metsätalous 
ja niihin liittyvät alat työskentelevät maaseudulla ja maaseudun hyväksi, niin 
on niiden asukkailla eittämätön oikeus vaatia osanottoa vaikuttaa näille aloille 
antautuvan sivistyneen luokan henkiseen kehitykseen siihen suuntaan, ettei tämä 
kasva sille vieraaksi ja sen harrastuksille välinpitämättömäksi.” Kirjoittaja näki 
ristiriidan Kairamon komitean ja Helsingin Yliopiston – ilmeisesti kirjoittaja 
tarkoitti Yliopiston maanviljelys-taloudellisen osaston – mielipiteissä koskien 
maatalousyliopistoa ja katsoi tämän johtuvan ”maa- ja metsätalouden välises-
tä taistelusta ja yksityisintriigeistä”. Hänen mielestään Kairamon komitea ajoi 
Maataloushallituksen ohjaamaa korkeakoulua, jota tiedekuntaosasto puolestaan 
vastusti, sillä professori A. K. Cajander oli Metsähallituksen johdossa. Tällaisen 
kilpailun ja virastojen holhouksen kirjoittaja tuomitsi haitallisiksi tieteelliselle 
toiminnalle ja opetukselle. Hän kannatti Jyväskylään perustettavaa maatalous-
yliopistoa, sillä ”Suomi tarvitsee siksi laajan maatalouden, että valtakunta voi 
tarvittaessa elää omista tuotteistaan, jonka seikan tärkeyden viimeksikuluneet 
sotavuodet niin selvästi ovat osoittaneet”. Kirjoittajan mielestä Kairamon komi-
tea oli huomioinut liian vähän metsäopetusta, johon korkeakoulussa piti liittää 
myös puuteollisuus-, liikenne- ja kauppaopetus.786 
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8. Grejus parempi kuin Viikin Latokartano

Kairamon komitea julkaisi toisen mietintönsä kesäkuussa 1923. Sitä ennen oli 
helmikuussa 1923 antanut oman lausuntonsa ylijohtaja Kyösti Haatajan komitea, 
joka oli laatinut esityksen maanmittausopetuksen kehittämisestä Teknillisessä 
Korkeakoulussa.787 

Monet olivat ehdottaneet maatalouskorkeakoulun perustamista maaseudulle, 
mutta Kairamon komitea torjui jälleen maaseutuyliopiston, sillä se painottaisi 
liikaa käytännön taitojen opetusta sekä veisi kehitystä taaksepäin Mustialan 
ja Evon opistojen kaltaiseen aikaan. Komitea ajoikin Helsingin Grejukseen eli 
Reijolaan sijoitettavaa maataloudellista yliopistoa. Käytännön harjoittelu olisi 
komitean mielestä tärkeä osa maataloudellisen yliopiston toimintaa: ”Liioittele-
matta saattaa sanoa, että monivuotinen oleskelu [maataloudellisessa] yliopistossa 
ilman tehokasta harjoittelua veisi harhaan, mutta yhtä varmasti voi myöskin sa-
noa, että yliopiston sijoittaminen maaseudulle tai maaseutukaupunkiin ei voisi 
tätä harjoittelua korvata, vaan että se sen sijaan oleellisesti vaikeuttaisi pätevien 
opettajien ja täyspitoisen opetuksen saantia sekä riistäisi oppilailta tärkeät edut, 
jotka oleskelu maan pääkaupungissa tarjoo parhaassa kehitysvaiheessa olevalle 
miehelle ja jotka tätä nykyä tulevat kaikkien, myöskin maatalouden alalla työs-
kentelevien ylioppilaiden osaksi.” Tärkeää oli kasvattaa maa- ja metsätalouden 
tulevat virkamiehet ja asiantuntijat samassa pääkaupungin yliopistoympäristössä 
– ylioppilaselämän areenoineen, avioliittomarkkinoineen, kulttuuririentoineen 
ja muine huvitteluineen – tulevien virkamiesten, juristien, lääkärien, opettajien, 
pappien ja nuoren tasavallan muu sivistyseliitin kanssa.788 

Korkeimman maatalous- ja metsätieteellisen opetuksen ja tutkimuksen säilyt-
tämistä Helsingissä puolsi komitean mielestä myös se, että kun uutta yliopistoa 
varten rakennettaisiin vähitellen rakennuksia pääkaupungin läheisyyteen, laitok-
set voisivat siirtyä uusiin rakennuksiin niiden valmistuttua. Jos maataloudelli-
nen yliopisto päätettäisiin perustaa maakuntakaupunkiin, korkein maatalous- ja 
metsäopetus eivät voisi siirtyä sinne vähitellen, joten rakennusten piti valmistua 
yhdellä kertaa.789 

Kairamon komitean ensimmäisen mietinnön jälkeen maataloudellisen yli-
opiston tonttiasia oli edennyt: huhtikuussa 1922 Helsingin kaupunginarkkitehti 
oli ehdottanut noin 25 hehtaarin alueen erottamista Grejuksessa lähellä kaupun-
gin valtaväylää Läntistä Viertotietä (nykyisin Mannerheimintie), ja Malmgårdin 
(Malminkartanon) virkatalon vuokraaja oli valmis neuvottelemaan vuokra-ajan 
lyhentämistä. Sitä vastoin Viikin Latokartanon maiden luovutus valtiolta Helsin-
gin kaupungille ei onnistunutkaan: valtioneuvosto oli päättänyt ehdottaa Helsin-
gin kaupungille aluevaihdoksia, joissa ei ollut mukana koko Viikin Latokartanon 
aluetta. Lisäksi valtioneuvosto ei enää halunnut vaihtaa Grejuksen maita. Tämän 
mutkisti asian käsittelyä. Kairamon komitea puhui kuitenkin edelleen Reijolaan 
muuton puolesta: alueelle oli tarkoitus sijoittaa keskussairaala, joten sinne oli 
hyvä perustaa myös eläinsairaala. Sitä vastoin Viikki sijaitsi keskustasta lähes 
kaksi kertaa kauempana, ja raitiotie sekä vesi- ja kaasujohdot päättyivät kaukana 
Viikistä, joka oli tuolloin lähes maaseutua. Lisäksi Viikin läheisyyteen oli nouse-
massa lisää teollisuutta, jonka saastepilvet ja melu olisivat saattaneet häiritä yli-
opiston toimintaa. Sen vuoksi komitea arvelikin, että ”[t]uskin erehtyy, jos sanoo, 
että M. Y. [eli maataloudellinen yliopisto] siirrettynä Wiikiin piankin huomaisi 
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joutuneensa väärään ympäristöön ja pyrkisi eroon varastopaikkojen, lautatarho-
jen, tehtaitten ja satamahälinän sille oudosta naapuruudesta”. Reijolan alueelle 
oli suunnitteilla uusia asuinrakennuksia, joten myös ylioppilaiden ja henkilö-
kunnan kodit olisivat saattaneet sijaita lähellä yliopistoa. Jotteivät yliopistolaisten 
päivittäiset matkat olisi venyneet liian pitkiksi, valtion olisi pitänyt rakennuttaa 
asuintaloja Viikkiin. Tämä taas olisi johtanut komitean mielestä epäsuotuisaan 
kehitykseen, sillä yliopistolaiset olisivat eristäytyneet Viikkiin: ”M. Y. alenisi sen 
kautta luonteeltaan internaatiksi kaikkine sellaiselle laitokselle välttämättömine 
epäkohtineen ja rajoitteineen, joista Evon ja Mustialan entiset opistot ovat an-
taneet riittävän ikävät kokemukset.” Näin olisi muodostunut maataloudellisen 
yliopiston ”luonne jo tämän kautta aivan toisenlaiseksi kuin Helsingin muitten 
korkeakoulujen” – se ei käytännössä olisi ollut lainkaan pääkaupunki- vaan maa-
seutukorkeakoulu.790

Reijola sijaitsi sopivan matkan etäisyydellä Malmgårdista, jonne oli tarkoitus 
perustaa korkeakoulun koe- ja näytetila. Komitean mielestä Viikki ei sopinut 
maatalouden koetilaksi, sillä teollisuus kehittyi ja laajeni alueella. Lisäksi Viikin 
metsät eivät sopineet opetuskäyttöön. Jotkut pitivät matkaa Malmgårdista Reijo-
laan liian pitkänä, mutta komitean mielestä välimatka korkeakoululta koetilalle 
ei olisi pidempi kuin monissa saksalaisissa maatalouskorkeakouluissa. Nimittäin 
Reijolasta Malmgårdiin ”automobiilimatka” kesti noin 15 minuuttia, vaikka ko-
mitean mielestä tämäkin välimatka oli pitkä, kun oli kyse jokapäiväisestä työ-
matkasta. Kairamon komitea ei kuitenkaan halunnut liikaa korostaa koetila-asiaa 
– eihän koetila ollut edes välttämätön kaikille uuden korkeakoulun tieteenaloille 
– vaan halusi erityisesti painottaa maatalouskorkeakoulun opetuksen teoreettista 
puolta: sen mielestä teorian ja käytännön yhdistäminen ei edistäisi opetusta vaan 
veisi kehitystä taaksepäin: ”Ylioppilaan opintoaika on siksi kallis, ettei sitä pitäisi 
pyrkiä aiheettomasti hajoittamaan ja pidentämään taikka sitten vastaavassa mää-
rässä opintoajan hedelmiä vähentämään „käytännöllisellä” toiminnalla, johon 
ylioppilas voi perehtyä monin verroin helpommin ja nopeammin muualla kuin 
yliopistossa.”791 

Komiteamietinnön loppuun oli liitetty lausuntoja maataloudellisen yliopiston 
laitosten sijainnista. Niissä heijastui erityisesti se, että Yliopistossa asemansa jo 
hieman vakiinnuttaneet oppialat eli maatalous- ja metsätieteet vastustivat maa-
taloudellinen yliopisto -hanketta, joka oli syntynyt lähinnä koko Yliopiston käy-
tännöllisistä ongelmista eli tilan- ja muiden resurssien puutteesta sekä eläinlääkä-
rikoulutuksen järjestämisen ongelmista. Sitä vastoin erityisesti eläinlääketieteen 
edustajat kannattivat uuden korkeakoulun perustamista, sillä eläinlääketieteet 
eivät olleet vielä akatemisoituneet Suomessa.

Lausunnonantajat olivat samalla käyttäneet tilaisuutta sanoakseen mielipi-
teensä myös korkeakouluhankkeesta yleensä. Maanviljelys-taloudellisen osasto 
ilmoitti opettajakuntansa vastustavan yksimielisesti korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen erottamista Yliopistosta ja kannatti yksimielisesti opetuksen 
säilyttämistä Helsingissä ja mahdollisimman lähellä kaupungin keskustaa. Tie-
dekuntaosaston kielteinen suhtautuminen johtui erityisesti pelosta, että opettaja-
kunnan status olisi laskenut, jos se olisi joutunut muuttamaan pois pääkaupun-
gin keskustasta tai kulkemaan päivittäin ”maaseudulle”: opettajakunta halusi 
säilyttää asunnon ja työpaikan välimatkan mahdollisimman pienenä sekä asua 
kaupunkimaisessa ympäristössä. Viikkiin muutto olisi merkinnyt opettajakun-
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nan mielestä muuttoa maaseudulle, jossa tiedekuntaosasto tai yliopisto olisi ollut 
sisäoppilaitos, kuten olivat olleet aikaisemmin Mustialan ja Evon opistot. Lähellä 
kehittyvää Töölön kaupunginosaa sijaitsevaa Reijolan aluetta opettajakunta piti 
sijoituspaikkana ”pienempänä pahana” ja hyväksyi sen, mutta se halusi ensisijai-
sesti säilyttää opetuksen pääkaupungin keskustassa: ”Mutta vaikka nykyiset lai-
tokset ovat ahtaat ja epämukavat, tyytyvät useimmat asianomaiset mieluummin 
niihin kuin ryhtyvät asuttamaan Rekolan [eli Reijolan] kallioita. Verrattomasti 
vähäisemmillä kustannuksilla saadaan kyseessä oleva opetus järjestetyksi hank-
kimalla nykyisten laitosten välittömästä yhteydestä tai muualta itse kaupungista 
huoneistoja opetuksen kasvaville tarpeille.”792

Myöskään Suomen Metsänhoitoyhdistys ei halunnut, että korkein metsäope-
tus järjestettäisiin uudelleen – yhdistys ei ollut tyytymätön metsänhoitajakou-
lutukseen tai sen opetuksen sijaintipaikkaan: ”Tämän opetuksen sijoittaminen 
Helsinkiin on katsottu onnelliseksi, aikaa vastaavaksi toimenpiteeksi, joka on hy-
vinkin ymmärrettävä siihen nähden, että metsäopetus niin kauan oli sijoitettuna 
kaukana maaseudulla, jossa eristyksen aiheuttamat varjopuolet olivat liiankin 
selvästi tulleet ilmi.” Metsänhoitoyhdistys piti maatalouskorkeakouluhanketta 
lähinnä käytännöllisten syiden eli ilmeisesti Helsingin Yliopiston intressien 
seurauksena. Mutta jos uusi korkeakoulu perustettaisiin, yhdistys halusi sen si-
jaitsevan mahdollisimman lähellä kaupungin keskustaa. Viikissä korkeakoulu ei 
olisi kuitenkaan riittävästi yhteydessä tieteellisen ja yhteiskunnallisen maailman 
kanssa: ”Sellainen välitön kirjastoissa, tieteellisissä kokouksissa y. m. käynti, joka 
kaupungissa asuvalle opettajalle olisi helppoa, vaikeutuisi suuresti ja laitos saisi 
epäilemättä alunpitäen jonkin verran eristetyn leiman.” Grejuksen eli Reijolan 
alue oli yhdistyksen mielestä rauhallisempi kuin Viikki ja lähempänä kaupunkia, 
joten se kannatti siirtoa Meilahteen.793

Myös Maanmittariyhdistys kannatti Grejusta korkeakoulun sijoituspaikaksi, 
sillä se oli lähempänä keskustaa, Helsingin Yliopistoa ja Teknillistä Korkeakoulua 
kuin Viikki, jonne siirto olisi edellyttänyt asuintalojen rakentamista.794 Suomen 
Eläinlääkäriyhdistyskin kannatti uuden korkeakoulun sijoittamista Grejukseen. 
Kliinisten opetusaineistojen eli lähinnä hevos- ja koira-aineiston saannin sekä 
hevosenkengitysopetuksen ja teurastamoista tuotavan patologis-anatomisen 
aineiston vuoksi oli edullisinta, että uusi korkeakoulu sijaitsisi kaupungin kes-
kustassa tai lähellä keskustaa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tämän vuoksi 
harvaan asutussa osassa kaupunkia sijainnut Viikki oli huonompi vaihtoehto. Li-
säksi Reijolan puolesta puhui se, että armeijan Kengityskoulua oltiin sijoittamassa 
Läntisen viertotien varteen, jonne suunniteltiin tuolloin sotalaitoksen muitakin 
uudisrakennuksia.795

Maataloudellisen yliopiston sääntöehdotuksen Kairamon komitea oli laatinut 
Helsingin Yliopiston, Teknillisen Korkeakoulun ja ulkomaisten maatalouskor-
keakoulujen sääntöjen, erityisesti Kööpenhaminan eläinlääketieteellisen ja maa-
taloustieteellisen korkeakoulun sääntöjen pohjalta. Maatalousyliopisto olisi ollut 
maatalousministeriön alaisuudessa. Komitea ehdotti, että myös nuoremmilla 
opettajilla eli lehtoreilla ja opetusta antavilla dosenteilla olisi professorien lisäksi 
äänivalta yliopiston neljässä tiedekunnassa eli maanviljelystaloudellisessa, metsä-
tieteellisessä, maanmittaustieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. 
Tämä oli hyvin moderni ehdotus, sillä tuolloin Yliopistossa äänivalta oli vain 
professoreilla. 
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Keskeisin Kairamon komitean mietinnön kohta oli ehdotus maatalouskorkea-
koulun tutkinnoista: siellä olisi ollut pelkästään virkatutkintoja eikä lainkaan tie-
teellisiä tutkintoja. Näin maatalouskorkeakoulu olisi painottanut lähinnä elinkei-
nojen etuja eikä olisi vastannut tutkijakoulutuksesta. Kun Helsingin Yliopistossa 
tutkinnot arvosteli oma opettaja, maataloudellisessa yliopistossa olisi siirrytty 
muun muassa Saksan ja Tanskan mallin mukaisesti julkisiin, lautakunnan alai-
siin virkatutkintoihin. Agronomeiksi pyrkiville ei olisi ollut eri opintolinjoja, vaan 
opiskelijat olisivat saaneet valita oman aineyhdistelmänsä. Lisäksi ylioppilaalla 
olisi ollut samalla oikeus kirjoittautua Helsingin Yliopistoon sekä osallistua siellä 
opetukseen ja suorittaa tutkintoja – tieteellisten tutkintojen suorittaminen olisi 
jäänyt Yliopistoon. Maataloudellisen yliopiston tutkintoja olisivat olleet agrono-
mi-, metsänhoito-, maanmittaus-, kulttuuritekniikka- eli maanviljelystekniik-
ka- ja eläinlääkintätutkinto. Uusi yliopisto olisi vaatinut lähes kaksinkertaisen 
määrän (25) professorin virkoja kuin mitä maanviljelys-taloudellisessa osastossa 
ja Teknillisessä Korkeakoulussa tuolloin oli yhteensä (11 professuuria).796

9. Tiedekuntaosasto vastustaa ammattikorkeakoulua

Maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto antoi Kairamon komitean mietin-
nöistä laajan lausunnon konsistorille. Osaston professorit eivät olleet Kairamon 
komitean jäseninä, joten komiteamietintö ei kertonut tiedekuntaosaston näke-
myksistä. Erityisesti tiedekuntaosasto vastusti ehdotusta, että maatalouskorkea-
koulu olisi vastannut ainoastaan virkatutkintojen suorittamisesta eikä lainkaan 
tieteellisistä tutkinnoista. Lisäksi maanviljelys-taloudellinen osasto oli jo muut-
tumassa itsenäiseksi tiedekunnaksi eli aikaisempaa hyväksytymmäksi osaksi yli-
opistoyhteisöä, ja kahden vuosikymmenen aikana tiedekunnan opettajat olivat 
vähitellen kiintyneet Yliopistoon, joten osasto ei hyväksynyt taloudellisen yli-
opiston perustamista. 

Lausunnossaan maanviljelys-taloudellinen osasto viittasi ensimmäisenä 
Rindellin komitean mietintöön vuodelta 1910, jonka mukaan ei ollut mitään 
syytä perustaa erillistä maatalouskorkeakoulua. Itsenäisenä korkeakouluna 
maatalousyliopistosta oli vaarana tulla virkamiehiä ja muita ammatinharjoittajia 
valmistava ammattikorkeakoulu, kun taas Yliopiston yhteydessä maatalous- ja 
metsätieteet saattoivat keskittyä myös tieteelliseen työhön ja saada näin kor-
keamman tieteellisen statuksen. Osasto ja Kairamon komitea törmäsivät yhteen 
agronomikoulutuksen teorian ja käytännön suhteesta: osasto halusi säilyttää tie-
teelliseen tutkimustyöhön pohjautuvan korkeimman opetuksen eli pitää erillään 
teoreettisen korkeimman opetuksen ja alemman käytännöllisen opetuksen, ja sen 
mielestä komitea halusi ensimmäisessä mietinnössään, että ”ylimmän maatalous-
opetuksen tulisi valmistaa agronoomeja, joilla olisi sekä teoreettisia tietoja että 
riittävä käytännöllinen perehtyminen kaikenlaisiin maatalouden yleisiin tehtä-
viin. Riittävää käytännöllistä pätevyyttä ei kuitenkaan voida saavuttaa ylemmissä 
oppilaitoksissa – –.” Kyse oli vanhasta ongelmasta: kun aikaisemmin väheksyttiin 
Mustialan maanviljelysopistosta valmistuneiden teoreettista osaamista, nyt Mus-
tialasta valmistuneet agronomit väheksyivät Helsingin Yliopistosta valmistunei-
den käytännön osaamista. Komitean ehdottama koetila tulevien agronomien 
käytännöllisen pätevyyden saavuttamiseksi olisi ollut tiedekuntaosaston mielestä 
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lähinnä vain teoreettisen opetuksen tukena, sillä ”[k]äytännöllinen perehtymys 
on taattava vaatimalla virkoihin nimitettäviltä opintojen jälkeen hankittua, kul-
loinkin kysymyksessä olevaan tehtävään sopivaa käytännöllistä harjoittelua”. 
Maatalousylioppilaiden harjoittelu merkitsikin ”jonkunlaisen kätevyyden saa-
vuttamista maataloustöissä”.797

Osasto piti huonoina Kairamon komitean perusteluja monien eri oppialojen 
uudesta korkeakoulusta. Maanmittausinsinöörikoulutuksen siirtoon maatalous-
opetuksen yhteyteen ei näyttänyt olevan mitään syytä eikä myöskään maata-
lousinsinöörikoulutuksen siirtoon Teknillisestä Korkeakoulusta, sillä osastossa 
opiskeli hyvin vähän tulevia maatalousinsinöörejä eikä opiskelu sekä Helsingin 
Yliopistossa että Teknillisessä Korkeakoulussa ollut tuottanut opiskelijoille vai-
keuksia. Osaston mielestä eläinlääkärikoulutuksen järjestäminen ei voinut olla 
maatalouskorkeakoulun perustamisen syy, sillä eläinlääketieteellä oli vain vähän 
yhteistä mahdollisen maatalouskorkeakoulun muiden oppiaineiden kanssa, ja 
etenkin kun monissa maissa kuten Saksassa eläinlääkintäopetus oli akatemisoitu 
yliopistojen yhteyteen.798 

Maanviljelys-taloudellinen osasto perusteli myös akateemisella vapaudella 
kielteistä kantaansa korkeakouluntapaiseen maataloudelliseen yliopistoon: kun 
Helsingin Yliopistossa maanviljelys-taloudellisen osaston opiskelijat saattoivat 
valita muidenkin tiedekuntaosastojen oppiaineita ja edetä omalla vauhdillaan 
opinnoissaan, esimerkiksi Teknillisessä Korkeakoulussa ei ollut tällaista vapautta, 
mikä vaikutti myös tutkimuksen vapauteen. Osaston mielestä Kairamon komitea 
oli pitänyt ”ammattikorkeakoulujen” opintojärjestelmää kertauskuulusteluineen 
maataloudellisen yliopiston esikuvana, mutta ”tällainen järjestelmä ei ole omiaan 
luomaan itsenäisesti ajattelevia, arvostelukykyisiä ja vastuuntuntoisia kansalaisia, 
jos kohta sen avulla voitaisiinkin ajaa päähän vahvistettu määrä muistitietoa”. 
Myös opettajien asema mahdollisessa korkeakoulussa vaikutti heikolta, eivätkä 
sen tutkintovaatimukset tohtorinarvoa varten näyttäneet kovin tieteellisiltä, 
sillä lisensiaatin tutkinnon saivat suorittaa pelkän virkatutkinnon suorittaneet. 
Maataloudellisella yliopistolla ei myöskään olisi ollut itsehallintoa, sillä sen 
tosiasiallisena kanslerina olisi ollut maatalousministeri, eivätkä sen säännöt, 
hallintorakenne, tiedekuntajako ja oppituolien jako tiedekuntiin sekä perusta-
miskustannuslaskelmien puuttuminen ynnä muut seikat miellyttäneet osastoa. 
Maanviljelys-taloudellinen osasto tekikin oman ehdotuksensa maataloudellisen 
yliopiston säännöistä, vaikka toisaalta se vastusti uuden yliopiston perustamis-
ta. Merkittävin muutos osaston ehdotuksessa Kairamon komiteamietintöön oli 
luonnontieteellinen tiedekunta kaikkien tiedekuntien ylioppilaiden perusopintoja 
varten. Osasto ei puoltanut maataloudellisen yliopiston perustamista myöskään 
sen vuoksi, että se olisi lisännyt valtion menoja.799 

Kun maatalouskorkeakoulua käsiteltiin lokakuussa 1923 konsistorissa, pro-
fessori Cajander puolusti maatalous- ja metsätieteiden yliopistollista asemaa ja 
painotti, että muissa maissa maatalous- ja metsätieteet olivat siirtyneet tai siir-
tymässä yliopistojen yhteyteen, ja että erityisesti metsätieteet olivat kehittyneet 
Yliopistossa muiden luonnontieteiden rinnalla. Lisäksi Cajanderin mielestä maa-
talouskorkeakoulussa tutkimus ja koulutustoiminta tulisivat kalliimmaksi kuin 
Yliopistossa. Konsistori yhtyi maanviljelys-taloudellisen osaston huomautuksiin 
Kairamon komitean mietinnöstä, mutta konsistori kuitenkin päätti puoltaa 
komitean ehdotusta siirtää maanviljelys-taloudellinen osasto korkeakouluun 
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erityisesti sillä ehdolla, että ensin korkeakoulun tarpeelliset rakennukset ovat 
valmiit.800

Samaan aikaan Yliopisto laajeni, ja opiskelijamäärän ennustettiin kasvavan, 
joten muut tiedekunnat tarvitsivat lisää määrärahoja ja toimitiloja. Tämän vuoksi 
niille oli edullisinta, että väliaikaisissa tiloissa ollut ja uudisrakennuksia kaavail-
lut maanviljelys-taloudellinen osasto olisi siirtynyt pois Yliopistosta.

Myös maatalousseurojen ja maataloustuottajain keskusliitot puolsivat itse-
näistä korkeakoulua. Sen sijaan maanviljelys-taloudellisen osaston tavoin myös 
Teknillisen Korkeakoulun opettajat vastustivat maanmittaus- ja maanviljelysin-
sinöörikoulutuksen siirtoa pois korkeakoulustaan.801

Maataloudellinen yliopisto -hankkeen suureksi kysymykseksi nousi sijaintikysy-
mys: Kairamon komitea ajoi muuttoa Helsingin Reijolaan, maatalousministeriksi 
noussut dosentti Sunila piti parhaana sijaintipaikkana Viikkiä, tiedekuntaosaston 
opettajat halusivat säilyttää korkeimman maatalousopetuksen Helsingin keskus-
tassa, ja monet maakuntakaupungit havittelivat maatalousyliopistoa itselleen. 
Erityisesti paikallislehdet ajoivat uutta korkeakoulua muualle kuin pääkaupun-
kiin tai sen läheisyyteen. Ainakin Vaasaa, Hämeenlinnaa, Lahtea, Jyväskylää, 
Seinäjokea ja Viipuria ehdotettiin maataloudellisen yliopiston sijoituspaikaksi 
1920-luvulla. Innostus omia yliopistoja kohtaan oli lisääntynyt eri kaupungeis-
sa sen jälkeen, kun Turkuun oli perustettu kaksi uutta yliopistoa. Ehdotuksissa 
maakuntayliopistoa puollettiin usein käytännöllisillä seikoilla eli sillä, että maa-
talous- ja metsätieteiden opetuksen ja tutkimuksen katsottiin luonnollisimmin 
kuuluvan lähelle maa- ja metsätalouselinkeinoja. Myös turkulaiset haaveilivat 
agronomien ja metsänhoitajien koulutuksesta kaupunkiinsa, ja kevätlukukauden 
1923 avajaispuheessaan Turun yliopiston rehtori ehdotti näiden alojen koulutusta 
yliopistoonsa.802

Kairamon komitean työskentelyn aikoihin jatkui Jyväskylän yliopistohanke, 
joka liitettiin myös korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen uudistussuun-
nitelmiin. Aluksi jyväskyläläiset päättivät kerätä varoja kasvatustieteellisen 
korkeakoulun perustamiseksi. Turun yliopistohanke menestyi kuitenkin varojen 
keruussa paremmin, joten vuoden 1920 alussa Jyväskylän yliopistoyhdistys alkoi 
kerätä varoja myös maanviljelys- ja metsänhoitotiedekunnan perustamiseksi. 
Tarkoitus oli saada maanviljelijät osallistumaan keräykseen, vaikkakin agro-
nomi- ja metsänhoitajakoulutuksen siirto ja maanviljelys- ja metsänhoitotiede-
kunnan perustaminen Jyväskylään vaikutti epärealistiselta. Maaliskuussa 1920 
keskisuomalaiset maatalousmiehet julkaisivat Keskisuomalaisessa julistuksen 
maanviljelys- ja metsänhoitotiedekunnan puolesta. Yliopistoyhdistyksen val-
tuuskunnan lähetystö kävi tapaamassa Kairamon komitean jäseniä. Ainoastaan 
kansanedustaja Kyösti Kallio ilmoitti kannattavansa tiedekuntaosaston siirtoa 
Jyväskylään. Keräys päättyi syksyllä 1923. Tulos oli huono, sillä Turun yliopis-
tohanke oli saanut kokoon tuohon mennessä noin 50 miljoonaa markkaa (ny-
kyrahassa noin 15 miljoonaa euroa) mutta Jyväskylän hanke vain 3 miljoonaa 
(noin 900 000 euroa), josta maanviljelys-metsänhoitotiedekunnan rahasto noin 
300 000 markkaa (nykyrahassa noin 90 000 euroa). Lopulta Jyväskylän yliopisto-
yhdistys päättikin keskittyä kasvatusopillisen korkeakoulun perustamiseen. Pää-
tökseen vaikutti myös se, että Kairamon komitea ajoi korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen sijoituspaikaksi Helsingin Reijolaa.803
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Myös Lahti tavoitteli edelleen maatalouskorkeakoulua. Lokakuussa 1921 Lah-
den kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunki oli sopivin maa-
talouskorkeakoulun sijoituspaikka, sillä Lahti oli laajan maaseutuvyöhykkeen 
keskipiste ja maatalouskeskus sekä maantieteellisesti keskeisimpiä paikkoja 
Suomessa.804 Lahden suunnitelmat saada maataloudellinen yliopisto hiipuivat 
kuitenkin vuoden 1923 lopulla.805

10. Maatalouskorkeakoulu näyttää toteutuvan 

Vuonna 1924 maanviljelys-taloudellisesta tiedekuntaosastosta tuli itsenäinen 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.806 Hallinnollisesta uudistuksesta huoli-
matta yliopistollinen maatalousopetus oli aallonpohjassa 1920-luvun puolivälissä: 
laitokset sijaitsivat huonokuntoisissa rakennuksissa, vuonna 1923 Jokiniemen 
maanviljelys-taloudellinen koelaitos siirtyi pois tiedekunnalta, lukuvuosina 
1924–1926 tiedekuntaan ilmoittautui ennätyksellisen vähän uusia ylioppilaita, ja 
lukuvuonna 1923–1924 tiedekunnassa valmistui ennätyksellisen vähän kandidaat-
teja, lisensiaatteja, agronomeja ja metsänhoitajia. Seuraavana lukuvuonna ei ollut 
yhtään tohtorinväitöstä. Maatalousopetuksen kuudesta varsinaisesta professuu-
rista puolet oli ilman vakinaista viranhaltijaa vuonna 1926, samoin vuonna 1907 
perustettu kotieläinopin apulaisen virka oli edelleen täyttämättä.807 Useimpien 
mielestä näytti siltä, että ainoa keino kohentaa korkeimman maatalousopetuksen 
tilaa oli perustaa maatalouskorkeakoulu. 

Maatalousyliopistohanke ei ollut 1920-luvulla ainoa korkeakouluhanke, jonka 
tarkoitus oli siirtää oppiaineita pois Helsingin Yliopistosta. Vuosikymmenen 
alusta alkaen oli suunniteltu Yliopiston voimistelulaitoksen uudelleenjärjestä-
mistä, kun liikuntakasvatus oli alkanut tieteellistyä fysiologian kehityksen seu-
rauksena, urheilusaavutuksista oli tullut merkittäviä kansakunnan identiteetille 
ja kun yleinen asevelvollisuus oli tullut voimaan. Vuonna 1920 asetettiin Edvard 
Hjeltin komitea pohtimaan voimistelulaitoksen ja voimistelunopettajakoulu-
tuksen tulevaisuutta. Komitea suositteli itsenäisen korkeakoulun perustamista, 
mutta säästäväisyyssyistä valtionneuvosto halusi pitää voimisteluopetuksen Hel-
singin Yliopiston yhteydessä. Niinpä komitea teki ehdotuksen voimistelulaitok-
sen uudelleenjärjestelystä niin, että perustettaisiin liikuntatieteellinen tiedekunta. 
Näin olisi ollut mahdollista perustaa alalle omia professuureja. 

Hanke perustaa liikuntatieteellinen tiedekunta ei kuitenkaan edennyt, ja 
vuonna 1925 asetettiin anatomian professori Yrjö Kajavan johdolla komitea, jonka 
suositteli Yliopiston voimistelulaitoksen muuttamista tiedekunnaksi. Komitean 
mielestä uusi tiedekunta ei ollut mahdoton, sillä myös maatalous- ja metsätietei-
den kehitys oli johtanut oman tiedekunnan perustamiseen: ”Saattaa kohtuudella 
kysyä, eikö, jos kerran määrättyjen maitotuotteiden ja kotieläinten hoitoa ja ja-
lostamista pidetään niin tärkeänä että siitä koskevalle tieteelliselle tutkimukselle 
on katsottu voitavan perustaa erikoinen tiedekunta, tällaista toimenpidettä vielä 
voimakkaammin vaadi osakseen se tieteenhaara, joka tutkii kysymyksiä lasten 
ja nuorison ruumiillisen kehityksen ja luonteen jalostamisen edellytyksistä.” Ka-
javan komitea ehdotti ensisijaisesti oman tiedekunnan perustamista mutta teki 
myös vaihtoehtoisen ehdotuksen liikuntatieteellisestä korkeakoulusta siltä varal-
ta, jos ehdotus tiedekunnasta ei toteutuisi. Komitean mielestä liikuntatieteellinen 



204

korkeakoulu voitiin sijoittaa joko Helsinkiin suunnitellun stadionin yhteyteen tai 
jollekin maaseutupaikkakunnalle, jossa kuitenkin vaarana olisi ollut tieteellisen 
tason lasku. Kajavan komitean tuloksena perustettiin Helsingin Yliopiston voi-
mistelulaitos vuonna 1929.808

Maatalousyliopiston perustamisesta teki lakiesityksen toukokuussa 1924 pro-
fessori A. K. Cajanderin virkamieshallitus vähän ennen hallituskautensa päät-
tymistä toukokuun lopussa 1924. Tässä vaiheessa esitetyn uuden korkeakoulun 
virallinen nimi muuttui ”Maataloudellisesta Yliopistosta” ”Maatalousyliopistok-
si”. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tavoin Cajander kuitenkin hen-
kilökohtaisesti vastusti maatalousyliopiston perustamista.809 Lakiesitys olikin 
huonosti laadittu, sillä siinä jätettiin avoimeksi maatalousyliopiston perustamis-
kustannukset sekä sen sijoituspaikka. Näin hallituksen lakiesityksessä menivät 
ristiin – joko tietoisesti Cajanderin aloitteesta tai kiireessä – erityisesti maalais-
liittolaisten odotukset muualle kuin Helsinkiin sijoitettavasta maatalouskorkea-
koulusta ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan intressit säilyttää korkein 
maatalous- ja metsäopetus Helsingissä. 

Hallituksen esityksen mukaan painava syy perustaa maatalouskorkeakoulu oli 
erityisesti maataloustuottajien epäluulo yliopiston agronomikoulutusta kohtaan, 
sillä oli ”vallitsevana se käsitys, ettei tätä opetusta [eli korkeinta maatalousope-
tusta] sen neljännesvuosisadan aikana, minkä se on ollut Helsingin yliopiston 
maanviljelystaloudellisessa osastossa, ole saatu Suomen maatalouselinkeinon 
tarpeita täysin tyydyttävällä tavalla järjestetyksi, sekä ettei puheena olevalla ope-
tuksella vastaisuudessakaan, vaikkapa maanviljelystaloudellinen osasto onkin 
muodostettu eri tiedekunnaksi, mainitussa yliopistossa ole sellaisia kehittymisen 
mahdollisuuksia kuin erillisessä maatalousyliopistossa.” Vaikka maanviljelys-ta-
loudellinen osasto vastusti maatalouskorkeakoulua, Helsingin Yliopiston kansleri 
ja konsistori kannattivat sitä Kairamon komitean mietinnön mukaisesti. Tämän 
vuoksi näytti tarkoituksenmukaiselta perustaa korkeakoulu ja siirtää agronomi-
koulutus sinne. Vaikka korkein metsäopetus oli hyötynyt asemastaan Yliopiston 
yhteydessä, se tuli myös siirtää maatalouskorkeakouluun, sillä metsätaloudella 
ja maataloudella oli useita yhtymäkohtia. Uuden korkeakoulun perustamisen 
puolesta puhui edelleen se, että sinne saattoi myös siirtää maanmittaus- ja maa-
talousinsinöörikoulutuksen sekä siellä saattoi aloittaa eläinlääkärikoulutuksen. 
Hallitus ei esittänyt maatalousyliopistolle Helsingin Yliopiston kaltaista itsehal-
linto-oikeutta. Se ei kuitenkaan voinut ehodttaa tulevan korkeakoulun tarkkaa 
sijoituspaikkaa, sillä valtion ja Helsingin kaupungin välisistä tietyistä tonttivaih-
doksista ei ollut vielä sovittu – hallitus pelkästään esitti korkeakoulun sijoitta-
mista Helsinkiin.810

Maatalousyliopistohanke näytti menevän läpi eduskunnassa mitä suurim-
malla todennäköisyydellä: asiaa oli pohdittu jo aikaisemmin, sitä oli huolellisesti 
valmistellut arvovaltainen komitea vuosien ajan, ja uudella yliopistolla oli sekä 
Helsingin Yliopiston että maataloustuottajien kannatus. Lisäksi maatalouskoulu-
tuksen kehittäminen oli tärkeä asia hyvin monille kansanedustajille, sillä 1920-lu-
vun puolivälistä 1930-luvun lopulle poikkeuksellisen suuri osa kansanedustajista 
eli yli 40 prosenttia oli itsenäisiä maanviljelijöitä, torppareita tai maataloustyöläi-
siä, ja primäärisektori olikin suurin kansanedustajien ammattiryhmä.811

Esitys tuli eduskunnan lähetekeskusteluun toukokuussa 1924. Siellä asiasta piti 
puheenvuoron kolme kansanedustajaa. jotka kiinnittivät huomiota pääasiassa 
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maatalouskorkeakoulun sijaintiin. Maalaisliiton Paavo Saarinen ei pitänyt Hel-
sinkiä tai sen lähialuetta ”onnistuneena ja maallemme hyviin tuloksiin johtava-
na paikkana tälle uudelle korkeakoululle”. Hänen mielestään tuli halvemmaksi 
etsiä sijoituspaikka jostain muualta, lähellä ”vastaavaa käytännöllistä elämää”. 
Sen vuoksi korkeakoululle olikin löydettävä ” sellainen paikka, jonka lähiseudun 
maatalous käytännössä edes jossain määrin pystyy toteuttamaan niitä tieteellisen 
työn vaatimuksia, joita kyseessä olevassa korkeakoulussa pystytään luomaan.” 
Saarinen puhui Turun puolesta maatalousyliopiston sijaintipaikkana, sillä siellä 
maatalous oli lähellä ja siellä oli jo kaksi yliopistoa laitosrakennuksineen, labora-
torioineen ja kirjastoineen. 

Myös entinen maalaisliittolainen maatalousministeri Juho Niukkanen oli Hel-
singin ulkopuolisen korkeakoulun kannalla, sillä muuten opiskelijat eivät olisi 
voineet tutustua käytännölliseen maatalouteen. Hän ei kuitenkaan kannattanut 
Turkua sijoituspaikaksi, sillä siellä oli jo kaksi yliopistoa. Sosialidemokraattien 
edustaja Reinhold Sventorzetski (myöhemmin Svento) sanoi, että sosialide-
mokraatit kannattivat riippumattoman maatalousyliopiston perustamista, sillä 
se saattaisi edistää maaseudun sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi 
Sventorzetski ehdotti perustettavaksi maatalousyliopistoon Italian esikuvan mu-
kaisesti matkustavan maatalousprofessuurin, jonka tehtävänä olisi ollut kiertää 
maaseudulla luennoimassa maatalouden käytännöllisistä tiedoista ja koulutta-
massa maaseudun väestöä.812    

Sijoituspaikkakysymys ei ollut ainoa ongelma, joka vaikeutti maatalousyliopis-
toesityksen etenemistä. Uudessa Suomessa toukokuussa 1924 olleen kirjoituksen 
mukaan hallituksen esityksestä löytyi virheitä: muun muassa siinä oli varattu 
liian vähän rahaa tutkimustoiminalle, ja korkeakoulun metsätieteelliseen tiede-
kuntaan ehdotettiin viittä varsinaista professuuria, kun opiskelijamäärältään 
mahdollisesti huomattavasti suurempaan maataloustieteelliseen tiedekuntaan 
ehdotettiin puolestaan vain kuutta professuuria.813

Esitys meni eduskunnan maatalousvaliokuntaan, joka antoi mietintönsä mar-
raskuussa 1924. Valiokunta oli erimielinen maatalouskorkeakoulun sijainnista, 
mutta sen enemmistö kannatti jotain muuta paikkakuntaa kuin Helsinkiä. Koska 
valiokunta ei ollut yksimielinen sijoituspaikasta, se esitti että eduskunta tekisi 
ensin päätöksen korkeakoulun perustamisesta ja myöhemmin päätettäisiin lo-
pullinen sijoituspaikka. Tätä ennen korkeakoulu toimisi Helsingissä. Valiokunta 
teki hallituksen esitykseen muutamia korjauksia, muun muassa muutti maanmit-
taustieteellisen tiedekunnan maanmittaus- ja viljelysteknilliseksi tiedekunnaksi. 
Entinen pääministeri, professori Lauri Ingman esitti vastalauseen, sillä hänen 
mielestään maatalousyliopisto piti perustaa Helsinkiin tai sen lähiseudulle. Ing-
man kiinnitti huomiota siihen, että jos korkeakoulu perustettaisiin maaseudulle, 
opettajien ja opiskelijoiden täytyisi muuttaa sinne, mikä vaatisi lisäkustannuksia. 
Toisessa vastalauseessa seitsemän valiokunnan jäsentä ehdotti, että korkeakou-
lun opettajan virkaan vaadittaisiin vain väestön enemmistön kielen täydellinen 
hallinta.814

Maatalousyliopisto tuli jälleen eduskunnan käsittelyyn syksyllä 1926. Sitä en-
nen Maataloustuottajain Keskusliitto (MTK) oli pitänyt kokouksen eduskunnan 
maatalousedustajien kanssa vuoden 1926 alussa. MTK ajoi maatalouskorkea-
koulun perustamista Viikkiin, mutta kaikki kokousedustajat eivät kannattaneet 
Viikkiä sijoituspaikaksi.815 Lokakuussa 1926 MTK:n pää-äänenkannattaja Maa-
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seudun Tulevaisuus kirjoitti uuden korkeakoulun perustamisen puolesta. Sen 
mielestä maatalousyliopistohanke oli tärkeä maatalousammattilaisten koulutta-
miselle ja maatalouden kehittämiselle. Lehden mielestä teknillinen ja lääketieteel-
linen koulutus olivat korkealla tasolla, joten myös korkeinta maatalousopetusta 
tuli kehittää perustamalla oma korkeakoulu. ”Suomen maatalousväki odottaa 
jännittyneenä tämän maatalouden elinkysymyksen ratkaisua nykyiseltä edus-
kunnalta.”816 

Maatalouskorkeakouluhankkeen takana vaikutti voimakkaasti maatalous-
ministeri J. E. Sunila, joka halusi korkeakoulun Helsingin Viikkiin. Hänen laaja 
haastattelunsa korkeimman maatalousopetuksen tehostamisesta julkaistiin 
Maaseudun Tulevaisuudessa lokakuun lopulla 1926. Sunilan mielestä maatalous-
koulutuksen taso vaikutti ratkaisevasti maatalouden tasoon, kuten Tanskan kor-
keatasoinen maatalous osoitti. Maatalouskorkeakoulun perustamisesta riippui 
hänen mielestään Suomen maatalouden tuleva kehitys. Uuden korkeakoulun 
perustamista vaikeutti Sunilan mielestä kuitenkin sijaintikysymys, sillä ”siinä 
eri seutujen paikallisintressit tulevat voimakkaasti etualalle maan yleisintressien 
kustannuksella. Täytyy sen vuoksi hartaasti toivoa, että tämä tärkeä kysymys 
tulee ratkaistuksi koko maan maataloutta ja sen vastaista kehitystä silmälläpi-
täen. Tämä käy senkin vuoksi helposti päinsä, koska valtiolla on pääkaupungin 
läheisyydessä tarkoitukseen sopiva maatila, nim. Wiikin kartano.”817 

Vaikka maatalousvaliokunta jätti lakiehdotuksessa maatalouskorkeakoulun si-
joituspaikan avoimeksi, juuri sijoituspaikkakysymys jarrutti asian etenemisessä. 
Turun kaupunki alkoi suunnitella maatalousyliopiston perustamista Turkuun. 
Marraskuun alussa 1926 Helsingissä kävi Turun kaupungin valtuuston lähetystö 
keskustelemassa valtioneuvostossa ja eduskunnassa maatalouskorkeakouluky-
symyksestä.818 Hanketta ajoi myös MTK:n Lounais-Suomen tuottajaliitto, joka 
vastusti siis MTK:n hanketta perustaa maatalouskorkeakoulu Viikkiin.819

11. Eduskunta hylkää maatalouskorkeakoulun 

Helsingin Sanomat julkaisi marraskuun alussa 1926 maatalouskorkeakoulua vas-
tustaneen professori A. K. Cajanderin kirjoituksen ”Maatalousyliopistokysymys”. 
Siinä Cajander huomautti, että korkeakoulukeskustelussa oli arvosteltu lähes 
yksinomaan korkeinta maatalousopetusta ja unohdettu korkein metsäopetus. 
Hänen mielestään kukaan ei ollut ehdottanut korkeimman metsäopetuksen uu-
distamista, mutta metsätieteet näyttivät joutuvan myös siirtymään mahdolliseen 
korkeakouluun. Cajander kannatti agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen säi-
lyttämistä Yliopistossa. Suomalainen metsätutkimus oli alkanut saada kansain-
välistä tunnustusta, eli metsätieteet olivat päässeet kehittymään suotuisasti Hel-
singin Yliopistossa. Muulla kuin pääkaupungin keskustassa korkeimman metsä-
opetuksen tieteellinen ulottuvuus kuten pätevät opettajat, vapaus opiskella muita 
oppiaineita Yliopistossa ja kirjastokokoelmat olisi vaikea järjestää. Lisäksi uuden 
opetuslaitoksen ylläpitäminen tulisi kalliimmaksi kuin opetuksen säilyttäminen 
Yliopistossa. Lisäksi professori Cajander vastusti korkeimman metsäopetuksen 
siirtämistä Viikkiin: ”niin otollinen kuin Wiikin latokartano nähtävästi onkin 
maataloudelliseksi opetus- ja kokeilutilaksi, niin ei tästä suinkaan seuraa, että 
korkein maatalous- ja metsäopetus olisi sinne kokonaisuudessaan siirrettävä. 
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Metsäopetukselle ei nimittäin Wiikin latokartano pysty tarjoomaan mitään; 
seurauksena sinne siirtämisestä olisi ainoastaan, että pääkaupungin metsäope-
tukselle tarjoomat edut huomattavassa määrässä menettäisivät merkityksensä, 
toisin sanoen: Wiikiin siirtämisestä olisi metsäopetukselle pelkkää vahinkoa.”820

Marraskuussa 1926 eduskunnan suuri valtiokunta esitti yllättäen maata-
lousyliopistohankkeesta luopumista. Se oli laatinut esityksensä tueksi melko 
yksityiskohtaisen laskelman maatalousyliopiston perustamiskustannuksista, 
sillä tällaista laskelmaa ei ollut tehnyt Kairamon komitea eikä maatalousvalio-
kunta. Laskelman mukaan uusien rakennusten hinnaksi tulisi noin 55 miljoonaa 
markkaa (nykyrahassa noin 16 miljoonaa euroa). Lisäksi tontin hinnaksi tulisi 
Helsingin lähellä noin 22 miljoonaa markkaa (noin 6,5 miljoonaa euroa), ja pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelle sijoitetun yliopiston opettajien asuinrakennukset 
ja ylioppilastalo olisivat maksaneet yhteensä yli 28 miljoonaa markkaa (noin 8 
miljoonaa euroa).821 

Vielä keväällä 1926 suuri valiokunta oli puoltanut hallituksen esitystä ja esittä-
nyt maatalouskorkeakoulun sijoituspaikaksi Helsinkiä tai sen lähiseutua. Syksyllä 
1926 suuri valiokunta kuitenkin päätti ehdottaa korkeakouluesityksen hylkää-
mistä suurten kustannusten lisäksi sen vuoksi, ettei korkeakoulun sijainnista 
päästy yksimielisyyteen valiokunnassa.822 Toisaalta suuressa valiokunnassa oli 
puolustettu maatalousyliopiston perustamista sillä, että maatalous-metsätieteel-
lisen tiedekunnan laitokset olivat niin huonossa kunnossa, ettei niitä kehdannut 
näyttää ulkomaisille vieraille. Kävi myös ilmi, että maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta oli huonossa tilassa, sillä puolet sen viroista oli täyttämättä: tiedekun-
nassa oli kahdeksan varsinaista professuuria, joista neljä oli täyttämättä ja yhden 
professuurin opetustehtäviä hoiti virkaatekevä. 

Maatalouskorkeakoulun hylkäämiseen johtanut esitys saattoi myös johtua sii-
tä, että suuressa valiokunnassa kuultiin tiedekunnan dekaani Johannes Valmaria 
– tiedekuntahan vastusti maatalousyliopiston perustamista. Dekaani Valmari ko-
rosti, että maataloustieteet kehittyisivät parhaiten Helsingin Yliopistossa. Maata-
louskorkeakoulun perustamiseen kuluvat rahat saattoi hänen mielestään käyttää 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kehittämiseen. Jos maatalousyliopisto 
päätettiin perustaa, Valmarin mielestä se piti sijoittaa ensisijaisesti Helsinkiin, 
toissijaisesti Viikkiin, kolmanneksi Turkuun tai sitten jonnekin kauemmaksi. 
Valmari totesi lisäksi, että tiedekunnan tila oli niin huonolla kannalla, ettei sieltä 
ollut lähitulevaisuudessakaan valmistumassa nuoria tiedemiehiä opetusvirkoi-
hin. Syynä tähän dekaani piti tiedekunnan korkeita vaatimuksia väitöskirjoille. 
Tämän vuoksi valiokunnassa epäiltiin, ettei edes perustettavaan maatalousyli-
opistoon ja sen lukuisiin uusiin virkoihin saataisi päteviä opettajia.823 

Kaikki maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan professorit eivät kuitenkaan 
olleet samaa mieltä maatalouskorkeakoulusta kuin dekaani Valmari. Maanvil-
jelys- ja metsäzoologian professori Uunio Saalas kirjoitti Helsingin Sanomissa 
(16.11.1926) mielipidekirjoituksen, jossa hän puolusti uuden korkeakoulun perus-
tamista. Saalaan mielestä korkein maatalousopetus oli ollut vuosia väliaikaisessa 
tilassa, joka loppuisi maatalouskorkeakoulun myötä. Esimerkiksi maanviljelys- ja 
metsäzoologinen laitos (entinen maanviljelys-entomologinen laitos) oli tuolloin 
seitsemännessä paikassa. Laitoksen tilat olivat pienet, ja opetustoimintaa vai-
keutti lisäksi maatalouskoelaitoksen puuttuminen. Professori Saalas uskoi, että 
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maatalouskorkeakoulun myötä korkein maatalousopetus saisi myös koelaitoksen, 
mutta hänkään ei osannut sanoa, mikä olisi korkeakoulun paras sijoituspaikka: 
ulkomailla maatalouskorkeakoulut sijaitsivat kaupungeissa ja maaseudulla, maa-
seudulla koekentät voisivat olla korkeakoulun välittömässä läheisyydessä, mutta 
pääkaupungissa oli kirjastot ja kokoelmat. Saalas piti kuitenkin liioiteltuna väi-
tettä, että maaseutukorkeakouluun oli vaikea saada päteviä opettajia.824

Eduskunnan toisessa käsittelyssä esittivät puheenvuoroja maatalouskorkeakoulu-
esityksestä pääasiassa maanviljelijät ja yliopistomiehet. Monet edustajat nostivat 
esiin erityisesti suuren valiokunnan yllättävän päätöksen ehdottaa korkeakoulun 
hylkäämistä. Eduskunta keskusteli kolme tuntia maatalouskorkeakoulusta. Edis-
tyspuolueen Toivo Kivimäki (myöhemmin siviilioikeuden professori) nosti esiin 
korkeakoulun suurilta vaikuttaneet yli 100 miljoonan markan (nykyrahassa noin 
29 miljoonaa euroa) perustamiskustannukset. Hän huomautti, että korkeakou-
lun sijoituspaikka ei ollut helppo asia, sillä silloinen maatalousministeri Sunila 
oli kannattanut Viikkiä ja komitea Reijolaa. Kivimäki ihmetteli Sunilan kantaa, 
sillä hän piti ”murhaavana näkökohtana” komitean mietinnön mainintaa siitä, 
että lounaistuulet toivat Viikkiin tehtaitten savua. Kivimäki syytti lakiesityksen 
kaatumisesta hallitusta, joka ei ollut huolellisesti valmistellut paikkakysymystä 
eikä kustannuslaskelmia esitykseensä.825 

Maalaisliittolainen maatalousministeri, maatalousyliopistoa aktiivisesti ajanut 
tohtori J. E. Sunila oli samaa mieltä kuin Kivimäki siitä, että puutteellinen laki-
esitys oli vaikeuttanut asian käsittelyä. Hän huomautti, että maatalousyliopiston 
sijaintikeskustelua olivat myös sotkeneet ”paikalliset harrastukset ja pyyteet” eli 
pyrkimykset saada korkeakoulu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Sunilan mie-
lestä Helsinki oli paras sijoituspaikka, sillä pääkaupungissa sijaitsi myös maa- ja 
metsätalouden hallinto ja etujärjestöt sekä sen ympäristössä oli valtion omistamia 
maatiloja mahdollisiksi koetiloiksi. Toisaalta hänen mielestään paikkakysymyk-
sen saattoi ratkaista myöhemmin sen jälkeen, kun maatalousyliopisto oli perus-
tettu. Siinä tapauksessa, että maatalous- ja metsätieteet jäisivät Yliopistoon, täytyi 
ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin uusien laitosrakennusten rakentamiseksi ja 
koetilan hankkimiseksi. 

Sunila huomautti, että esimerkiksi Saksassa maataloustieteet oli siirretty 
omiin korkeakouluihinsa, ja Norjassa ja Tanskassa maatalouskorkeakoulut olivat 
saamassa tai saaneet uusia tiloja. Suomi oli siis jäänyt jälkeen kansainvälisestä 
kehityksestä: ”Olen käynyt katsomassa 15:ttä ulkomaista maatalouskorkeakoulua 
ja yliopiston yhteydessä olevaa maatalousinstituuttia, enkä ole tavannut ainoa-
takaan, joka olisi huoneistojensa, laitoksiensa ja välineittensä puolesta Helsingin 
yliopiston maataloustiedekunnan alhaisella tasolla.” Yliopiston yhteydessä maa-
talousopetus jäi helposti käytännölliselle maataloudelle vieraaksi: ”Korkeamman-
kaan maatalousopetuksen ja maataloudellisen tutkimuksen lopullisena tarkoi-
tuksena ei voi olla muu kuin maataloustuotannon kohottaminen ja maamiesten 
elinehtojen varmentaminen. Suomen maatalous olisi varsinkin suursodan aiheut-
tamana vaikeana pula-aikana kaivannut kipeästi yliopiston maatalousopettajain 
opetusta ja ohjausta, mutta sen on täytynyt valitettavasti tulla yleensä toimeen 
ilman sitä. – – Korkeampi maatalousopetus on mitä suurimmassa määrin kär-
sinyt siitä väliaikaisuuden ja epävarmuuden tilasta, jossa se on ollut viime ajat 
Mustialan-kaudella ja koko Helsingin-kauden. Tämä epävarma tila on varmaan 
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ollut suurena syynä niukkoihin määrärahoihin ja haluttomuuteen toimittaa 
välttämättömiäkin parannuksia. Koetilan puute tekee tilanteen vieläkin sietä-
mättömäksi. Jollei asiaa nyt päätetä, jää sama epävarmuuden ja toimettomuuden 
tila edelleen jatkumaan.” Ministeri Sunila näki tiedekunnan kehnon tilanteen 
vaikutukset myös opiskeluun: ”Valitsevissa epävarmoissa oloissa ei maatalouden 
opiskeluun antaudu pystyvintä ylioppilasainesta muuta kuin nimeksi ja korkein 
opetuksemme kärsii jatkuvasti kykenevien tiedemiesten puutetta, joka on esi-
merkiksi yliopiston opettajapaikkoja täytettäessä tullut selvästi esille ja jonka 
vaikutukset ovat paljon yliopiston omia piirejä laajemmalti havaittavissa.”826

Maalaisliittolainen maanviljelijä, maanmittausinsinööri Jalo Lahdensuon 
ponsi, joka vastasi hallituksen alkuperäistä esitystä, tuli äänestyksessä suuren 
valiokunnan ehdotusta vastaan. Lahdensuo huomautti, että suurin osa maata-
lousyliopiston hylkäämistä ehdottaneista oli periaatteessa uuden korkeakoulun 
perustamisen kannalla. Sen vuoksi hän ehdotti, että eduskunta päättäisi perustaa 
maatalouskorkeakoulun mutta sijoittamispäätös siirrettäisiin tulevaisuuteen.827 
Varatuomari Eino Tulenheimo (Kokoomus) puolestaan kannatti maatalouskor-
keakoulun perustamista mutta kannatti hankkeen hylkäämistä tällä kerralla. Hä-
nen mielestään korkeakoulu piti perustaa muualle kuin Helsinkiin, sillä muuten 
korkeakoulu ei voisi edistää maataloutta maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa 
paremmin. Tulenheimo ei nähnyt syytä perustaa korkeakoulua myöskään tiede-
kunnan huonon opettajatilanteen vuoksi: ”Ellei ole riittävästi tiedemiehiä nykyi-
sen tiedekunnan opettajapaikoille, ellei edes näitä opettajatoimia voida täyttää, 
mistä saadaan miehet maatalouskorkeakouluun?” 

Omakohtaisia kokemuksia Yliopiston maatalousopetuksesta oli vuonna 1913 
agronomiksi valmistuneella Niilo Pelttarilla (Maalaisliitto), jonka mielestä ”ha-
jaisuutta on olemassa hyvin suuresti sekä opetukseen että huoneistoihin nähden. 
Huoneistot ovat sijoitettuina sinne tänne kaupungilla ja huoneistojen kunto on 
vallan surkea. Muistan itse opiskellessani täällä yliopistossa, miten suoranaisesti 
vaikeata oli seurata opetusta. Usein sai juosta paikasta toiseen etsimässä luennois-
ta ilmoituksia, tietämättä, mistä ne löytyisi. Laboratoriotyöt olivat järjestettyinä 
vallan surkeihin tiloihin.” Pelttarin mielestä yliopistollinen agronomikoulutus ei 
ollut saanut aikaan mitään hyviä saavutuksia, minkä vuoksi etenkin nuoremmat 
agronomit olivat taitamattomia: ”Olen ollut tekemisissä eräänkin agronoomi-
maisterin kanssa, joka ei käytännöllisestä elämästä ollut niin paljon perillä, että 
olisi kyennyt edes niittokonetta ajamaan. Nämä ovat surullisia kuvia nuoremman 
agronoomipolven käytännöllisyydestä. Olen tavannut naisagronoomin, joka ih-
metyksellä lausui eräälle vanhemmalle argonoomille, joka oli lähdössä tekemään 
punnitustöitä, mitenkä agronoomi voi tehdä punnitustöitä, nämä työthän kuu-
luvat maanviljelysinsinöörille.” Pelttarin mukaan maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan opettajat eivät olleet saaneet aikaan hyviä tuloksia ”usein opettaja-
toimen jäädessä sivuasiaksi, heidän ollessaan kiinni pääkaupungin monenlaisissa 
virtauksissa”. Pelttarin mielestä myös muut ehdotetut oppialat pitäisi liittää maa-
talouskorkeakouluun, etenkin eläinlääkintäopetus, jonka opiskelu ulkomailla oli 
monelle taloudellisesti ja kielellisesti vaikeaa. Hänestä maatalouskorkeakoulu piti 
perustaa silloisiin rakennuksiin, ja oli suuri ero ”opetuksessa itsenäisessä täydelli-
sessä laitoksessa, terveissä oloissa ja sellaisessa lisäkkeessä, mitä maatalousopetus 
on Helsingin yliopistossa, jossa se on osoittautunut olevan kehityskyvytön”.828 
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Maataloushallituksen entinen ylijohtaja, agronomi Uuno Brander (Edistys-
puolue) puolusti voimakkaasti maatalouskorkeakoulun perustamista ja piti 
korkeakoulua monien pitkäaikaisena toiveena: ”melkein kaikissa erilaisissa 
maatalouspiireissä on jo vuosikausia, voimme sanoa vuosikymmenen kulues-
sa, kypsynyt ja vakiintunut se mielipide, että jos jotain tässä maassa tarvitaan, 
maassa, joka on maatalousmaa, niin täällä tarvitaan maatalousyliopisto, joka 
kaikella arvovallalla, kaikella sillä tieteellisellä ja käytännöllisellä kyvyllä, mikä 
sillä suinkin on saatavissa, ohjaa tämän maan vielä kehittymätöntä maataloutta 
sitä tulevaisuutta kohti, joka silloin paljon lupaavampana ja paljon varmempana 
on odotettavissa.” Hän oli todennut, että Helsingin Yliopistosta valmistuneiden 
agronomien pätevyys eri tehtäviin oli huono ja että monet agronomit olivat olleet 
pettyneitä yliopistokoulutukseen. Branderin mielestä maataloustieteet olivat jo 
kypsiä siirtymään omaan yliopistoonsa eikä kustannuksista huolimatta kannat-
tanut lykätä korkeakoulun perustamista siihen, kunnes olisi riittävästi tiedemie-
hiä sen opettajiksi.829 

Seminaarinlehtori Juho Kinnunen (Kokoomus) otti esiin maatalouden ja 
maaseudun ahdingon, jota sivistävä maatalousyliopisto voisi parantaa.830 Maan-
viljelijä Eino E. Heikura (Maalaisliitto) piti maatalousyliopiston hylkäämistä ta-
katalvena koko maatalouden edistykselle. Vaikka Suomi oli nuori valtio, sillä oli 
vanhoihin kulttuurimaihin verrattavaa sivistys- ja kulttuurielämää, mutta Suomi 
ei voinut kantaa ulkomaisten silmissä maatalousmaan leimaa, sillä korkeimman 
maatalousopetuksen saavutukset olivat heikot.831 Sosialidemokraattien entinen 
maanviljelijä Kaarle Myllymäki puolestaan vastusti maatalousyliopistoa, koska 
myös maatalous-metsätieteellinen tiedekunta vastusti sitä ja koska korkeakoulun 
sijoituspaikka oli ratkaisematta. Hänen mielestään varat piti käyttää maatalous- 
ja metsätieteiden kehittämiseen Yliopistossa sekä pienviljelijöiden sivistystason 
kohottamiseen.832 

Maalaisliiton edustaja, maanviljelijä Janne Ihamuotila kiinnitti huomiota 
maatalouskorkeakoulun merkitykseen maanviljelijöiden ammattikehityksessä. 
Sen vuoksi maanviljelijöille tuli yllätyksenä ehdotuksen kaatuminen suuressa 
valiokunnassa. Ihamuotila ihmetteli, miten eduskunnalla oli varaa korottaa 
virkamiesten palkkoja muttei perustaa korkeakoulua maan pääelinkeinolle.833 
Kokoomuksen maanviljelijä Evert Nukari piti Viikkiä sopimattomana maatalous-
yliopistolle, sillä Viikki oli esikaupunkialuetta.834 Maanviljelijä August Raatikai-
sen (Maalaisliitto) mielestä agronomikoulutus oli kitunut ja kärsinyt ja aiheuttaisi 
vahinkoa koko maataloudelle, ellei sitä siirrettäisi itsenäiseen korkeakouluun.835

Äänestyksessä 16. marraskuuta 1926 eduskunta hylkäsi lakiehdotuksen maa-
talouskorkeakoulun perustamisesta äänestämällä suuren valiokunnan ehdotuk-
sen mukaisesti äänin 115–58.836 Korkeakoulun perustamisen puolesta äänestivät 
maalaisliittolaiset ja Edistyspuolueen edustajat, joita oli tuolloin yhteensä 61 
kansanedustajaa.837 Lopputulos oli korkeakoulua vastustaneen tiedekunnan ja 
myös lakiesityksen antamisessa mukana olleen professori, ylijohtaja Cajanderin 
mieleen. Lisäksi agronomi- ja metsänhoitajakoulutus säilyivät pääkaupungissa, 
kuten Kairamon komitea oli ehdottanut. Maatalouskorkeakysymys jäi kuitenkin 
elämään. 

Maaseudun Tulevaisuuden (18.11.1926) mielestä maatalouskorkeakouluhank-
keen kaatumisen syy ei ollut niinkään hallituksen huonosti laadittu esitys vaan 
”Suomen maanviljelijäin surkuteltava erimielisyys tässä maatalouden elinkysy-
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myksessä”. Maataloustuottajain Keskusliitto oli ollut korkeakoulukysymyksen 
kannattaja, mutta se ei ollut ottanut kantaa sijaintikysymykseen. Tämän vuoksi 
maanviljelijäkansanedustajat olivat ajaneet maatalouskorkeakoulua omille paik-
kakunnilleen, eikä asiasta muodostunut yksimielisyyttä.838

12. Tulenheimon komitea ehdottaa 
laitosrakennuksia Unioninkadulle

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Helsingin Yliopiston läsnäolleiden yliop-
pilaiden määrä pysyi pitkään melko samana – joissain tiedekunnissa opiskeli-
joiden määrä jopa laski välillä – ylioppilastutkinnon uudistamisen ja lukuvuosi-
maksun käyttöönoton jälkeen.839 Yliopistoon hakeutui nyt aiempaa vähemmän 
uusia ylioppilaita. Syyslukukauden avajaispuheessaan 1924 rehtori Hugo Suolahti 
huomautti, ettei kehitys vielä ollut ”johtanut sellaiseen ylioppilastulvaan, että olisi 
aihetta lähitulevaisuudessa pelätä liikatuotantoa ja oppineen köyhälistön muo-
dostumista”. Syyksi kehitykseen hän näki erityisesti, että maailmansodan jälkeen 
virkamiehet olivat joutuneet epäedulliseen asemaan eikä sen vuoksi ollut kilpai-
lua virkamiesuralle.840 Vasta 1920-luvun lopulla ylioppilaita alkoi kirjoittautua 
aikaisempaa enemmän yhteiskunnallisten olojen vakiintuessa, koululaitoksen 
laajennettua ja taloustilanteen parantuessa. 1920-luvun lopulla alettiin jo puhua 
ylioppilastulvasta, kun Yliopistossa oli ylioppilaita kaksi kertaa enemmän kuin 
vuonna 1918 (läsnäolevien ylioppilaiden keskimääräinen lukumäärä oli 2 292 
vuosina 1918–1920 ja 4 445 vuosina 1927–1929; maatalous-metsätieteellisessä tiede-
kunnassa oli samoina vuosina 300 ja 344 läsnäolevaa opiskelijaa).841

Yliopiston opiskelijamäärän kehitys 1920-luvun alussa näkyi myös rakenta-
misessa: Helsingin Yliopiston ainoa 1920-luvulla valmistunut uudisrakennus oli 
anatomian laitosrakennus Siltavuoressa (Odontologis-serologinen laitosraken-
nus valmistui vuonna 1930 Fabianinkatu 24:ssä). Myös vuosikymmenen alussa 
pohdittu Yliopiston muutto Meilahteen unohtui. Kun ylioppilaiden määrä alkoi 
kasvaa 1920-luvun loppupuolella, Helsingin Yliopisto alkoi jälleen vaatia lisää 
toimitiloja: vuosina 1926–1927 Yliopisto teki eduskunnalle esityksen saadakseen 
Säätytalon omaksi tilakseen, ja lisäksi tehtiin monia suunnitelmia uudisraken-
nuksista. 1920-luku olikin Yliopistossa – ja myös maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa – lähinnä suurien suunnitelmien aikaa, kun taas 1930-luvulla näitä 
suunnitelmia päästiin toteuttamaan, kun rakennettiin Naistenklinikka ja Metsä-
talo sekä laajennettiin Päärakennusta.842

Sen jälkeen kun maatalouskorkeakouluesitys oli kaatunut eduskunnassa, alet-
tiin suunnitella maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusia laitosrakennuksia 
Helsingin keskustaan. Aloite tiedekunnan laitosrakennusten sijoittamisesta Unio-
ninkadulle lähelle Yliopiston muita rakennuksia tuli metsätieteiden professoreil-
ta. Uudisrakennusten sijoittaminen pääkaupungin keskustaan oli metsätieteiden 
etujen mukaista: metsätieteet olivat hyötyneet asemastaan Yliopiston yhteydes-
sä, eivätkä metsäprofessorit kannattaneet maatalouskorkeakouluhanketta.843 
Professori Erik Lönnroth muisteli vuonna 1958, että maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan uudisrakennusasia alkoi edetä vuonna 1926 samoihin aikoihin, kun 
hän teki ehdotuksen metsätieteellisten laitosten sijoittamisesta Unioninkadun 
varrelle: ”Eräänä päivänä vuonna 1926 saapui silloinen opetusministeri [Julius 
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Ailio] Metsähallituksen silloisen pääjohtajan [A. K. Cajanderin] seurassa Yliopis-
ton metsätieteellisten laitosten senaikaiseen sijoituspaikkaan Kirkkokatu 4:ään ja 
ilmoitti ryhtyvänsä toimenpiteisiin tämän rakennuksen lunastamiseksi valtiolle 
siinä tarkoituksessa, että rakennus kunnostettaisiin metsätieteellisten laitosten 
lopulliseksi olinpaikaksi. Toin puolestani heti julki tyrmistykseni siitä, että val-
tiovalta saattoi ajatellakaan suuresti kehittyvän metsätieteellisen opetuksen ja 
tutkimuksen sijoittamista pysyvästi sellaiseen alimittaiseen ja myös ala-arvoiseen 
rakennukseen sekä esitin samassa hengenvedossa tälle opinalalle rakennettavaksi 
riittävän tilavat ja arvokkaat suojat sille paikalle Unioninkadun varrelle, jonne ne 
sittemmin, 1930-luvun loppuvaiheessa myös tulivat.”844

Rehtori Antti Tulenheimo käsitteli laajasti Yliopiston ja maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan vaikeutunutta tilakysymystä kevätlukukauden ava-
jaispuheessaan vuonna 1927. Uusien laitosrakennusten tarve oli erityisen suuri 
maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla, jolla oli ahtaat, epämukavat, haja-
naiset, vanhentuneet ja vuokratut tilat. Lisäksi tiedekunnan seminaarikirjasto 
oli hajallaan eri tiloissa, ja arvokas metsätieteellinen kirjasto oli tiloissa, joissa oli 
tulipalovaara. Rehtori Tulenheimon mielestä tämä vaikeutti huomattavasti ope-
tusta ja tutkimusta. Sen vuoksi tiedekunta ei voinut enää olla nykyisissä laitos-
tiloissa, vaan sen tuli muuttaa pysyviin, ajanmukaisiin laboratorioihin ja muihin 
työskentelylle sopiviin tiloihin, joissa olisi riittävästi tarpeellisia välineitä. Rehtori 
Tulenheimo huomautti, että vaikka yliopistollisella metsätieteellisellä tutkimuk-
sella oli puutteelliset tilat ja välineet, se oli kehittynyt nopeasti ja saavuttanut 
suurta arvostusta ulkomailla – metsäntutkimusta kun saattoi tehdä myös luon-
nossa ilman rakennuksia ja monimutkaisia laitteita. Vaarana oli kuitenkin, että 
Suomi menettäisi johtavan asema metsätieteissä ilman uusia tiloja. Tämän vuoksi 
piti saada määrärahoja Yliopiston maineen kannalta tärkeän oppialan laitostiloja 
varten. Rehtori nosti esiin myös kysymyksen maatalouskorkeakoulusta ja toivoi, 
että Yliopiston rakennusohjelmassa huomioitaisiin myös tämä mahdollisesti 
tulevaisuudessa vielä toteutuva korkeakoulu, eikä maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan rakennusohjelmaa pitänyt toteuttaa ennen kuin oli päätetty maa-
talous- ja metsätieteellisen opetuksen tulevaisuudesta.845 

Syksyllä 1927 opetusministeriö esitti, että perustettaisiin komitea pohtimaan 
Yliopiston uudisrakennustarpeita. Konsistori asettikin komitean, jonka puheen-
johtajaksi tuli rehtori Antti Tulenheimo. Maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa 
edustivat dekaani Johannes Valmari ja varadekaani A. K. Cajander. Mietinnös-
sään komitea esitti tiedekuntien tilatarpeiden lisäksi muun muassa instituutti-
rakennuksen rakentamista nykyisen Porthanian paikalle sekä Päärakennuksen 
ja sen juhlasalin laajennusta, sillä opettaja- ja ylioppilasmäärä sekä hallintohen-
kilöstön määrä olivat kasvaneet. 

Tulenheimon komitean tavoitteena oli ottaa huomioon, että maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan ”laitosten yhteyteen – edellytettynä, että ne päätettäisiin 
sijoittaa Helsinkiin tai sen läheisyyteen, joko yliopistoon kuuluvina tai eri kor-
keakouluna – saadaan edes jokin määrä koekenttiä”. Mutta koska maatalous-
yliopistokysymys oli vielä avoinna, Tulenheimon komitea pohti jopa, pitikö sen 
lainkaan ottaa huomioon maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tilatarpeita. 
Mietinnössään komitea kuitenkin totesi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
toimitilojen tilanteen samanlaiseksi, kuin rehtori Tulenheimo oli sen todennut 
kevätlukukauden avajaispuheessaan vuonna 1927, ja painotti erityisesti, että yli-
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opistollinen metsäopetus tarvitsi välttämättä ajanmukaiset laitostilat välineineen, 
sillä ”päinvastaisessa tapauksessa me auttamattomasti tulemme menettämään 
nykyisen asemamme ja jäämme muista metsätieteen johtavista maista jälkeen”. 
Nähtävästi professori Cajanderin aloitteesta komitea otti kantaa myös korkeim-
man maatalous- ja metsäopetuksen sijaintikysymykseen, vaikka asia ei kuulunut 
komitean toimeksiantoon: Tulenheimon komitean mielestä kaikki olivat yksimie-
lisiä siitä, että metsätieteellistä opetusta ei voinut siirtää maaseudulle, sillä silloin 
metsätieteet menettäisivät elintärkeän vuorovaikutussuhteensa Metsätieteellisen 
koelaitoksen ja pääkaupungin muiden tieteellisten laitosten kanssa. 

Vaikka Tulenheimon komitea ei ottanut kantaa siihen, pitikö korkein maata-
lous- ja metsäopetus siirtää maatalouskorkeakouluun vai säilyttää Yliopistossa, se 
kannatti näiden oppialojen säilyttämistä Helsingissä ja esitti maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan laitosrakennusten sijoittamista kahdelle tontille Unionin-
kadun varteen. Näin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosrakennusky-
symys alkoi edetä, ja alkoi Metsätalon toteuttaminen. Tiedekunnan rakennukset 
oli tarkoitus sijoittaa kahdelle eri tontille, ja myös rakennussuunnitelmat oli 
jaettu alusta alkaen kahdeksi lähes itsenäiseksi suunnitelmaksi: komitean laskel-
missa oli erikseen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan muut tilat, jotka oli 
tarkoitus sijoittaa Unioninkadun ja Nikolainkadun (nykyinen Snellmaninkatu) 
väliselle tontille, sekä metsätieteiden laitostilat, jotka oli tarkoitus sijoittaa Unio-
ninkadun ja Fabianinkadun väliselle tontille. Tiedekunta tarvitsi laskelmiensa 
mukaan uusia tiloja noin 11 500 neliömetriä lähinnä maatalousopetuksen, pro-
pedeuttisen opetuksen ja maatalous- ja metsätieteiden yhteisiä laitostiloja varten 
sekä 4 300 neliömetriä metsäopetusta varten. Metsätieteiden laitosrakennuksen 
ja Metsätieteellinen tutkimuslaitoksen rakennuksen Tulenheimon komitea halusi 
samalle tontille, kuten A. K. Cajander oli ehdottanut jo 20 vuotta aikaisemmin 
suunniteltaessa metsätieteellistä tutkimuslaitosta. Näin metsäopetus ja tutkimus-
laitos saattoivat olla kiinteässä yhteistyössä ja käyttää samaa metsätieteellistä 
kirjastoa. Tällaisesta yhteistyöstä oli hyviä kokemuksia Tukholmassa, jossa met-
säkorkeakoulu ja metsätieteellinen tutkimuslaitos sijaitsivat toistensa naapureina. 

Tulenheimon komitea ei ottanut kantaa maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan koetilojen tarkkaan sijaintiin, sillä asiantuntijat olivat eri mieltä siitä, pitikö 
koekenttien sijaita tiedekunnan muiden laitosten välittömässä yhteydessä vai ei. 
Tulenheimon komiteassa oli kuitenkin esitetty, ettei koekenttien tarvinnut sijaita 
laitosten läheisyydessä, sillä työskentely Yliopistolla tapahtui pääasiassa talvella. 
Näin koekenttien eikä edes näytekenttien tarvinnut sijaita laitosten välittömässä 
läheisyydessä. 

Tulenheimon komitean laskelmien mukaisesti maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan suunnitellut laitosrakennukset olisivat olleet merkittävä osa Yliopis-
ton koko rakennussuunnitelmaa, josta ne olisivat maksaneet noin neljänneksen 
eli noin 28 miljoonaa markkaa (nykyrahassa noin 8 miljoonaa euroa). Komitea 
suunnitteli, että rakennustyöt voisi aloittaa keväällä 1929 fysikaalisen laitoksen 
korottamisella ja myöhemmin samana vuonna odontologian laitosrakennuksen 
(Fabianinkatu 24) rakentamisella. Maatalous- ja metsäopetuksen laitosrakennus-
ten rakentamisaikataulu jäi kuitenkin avoimeksi mietinnössä pääasiassa kesken-
eräisen maatalousyliopistohankkeen vuoksi. 846

Rehtori Tulenheimon komitean mietintö Yliopiston uudisrakennuksista ja ton-
teista ei ollut kovin tarkasti laadittu.847 Siitä huolimatta Tulenheimon komitean 
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mietintö antoi suuntaa Helsingin Yliopiston tulevalle kehitykselle ja myös maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten sijaintikysymyksen ratkaisemiselle. 

13. Helsingin keskustaan vai Viikkiin?

Eduskunnassa kaatunut maatalouskorkeakouluhanke tuli jälleen keskusteluun 
joulukuussa 1927 Agronomisen Yhdistyksen kokouksessa. Yhdistykselle asia 
oli merkittävä, sillä kokoukseen osallistui koko agronomieliitti, ja yhdistyksen 
jäsenet saivat aiheesta kokousmuistion sekä mahdollisuuden lausua oman mieli-
piteensä uuden yliopiston sijaintipaikasta. Maatalousyliopistokysymys oli tullut 
ajankohtaiseksi sen vuoksi, että pääministeriksi oli juuri nimitetty maanviljelys-
talouden entinen – ja myös tuleva – dosentti ja virkaatekevä professori tohtori 
J. E. Sunila ja salkuttomaksi ministeriksi K. T. Jutila, agraaripolitiikan entinen 
ylimääräinen opettaja ja tuleva professori. Sunila oli jo aikaisemmin ajanut ak-
tiivisesti maatalousyliopistoa Viikkiin. Lisäksi Sunilan ja Jutilan akateemisen 
karriäärin kannalta uusi korkeakoulu olisi ollut hyvä vaihtoehto, minkä vuoksi he 
osallistuivat näkyvästi Agronomisen Yhdistyksen kokoukseen. Paikalla oli myös 
tiedekunnan dekaani J. Valmari. Useita tunteja kestäneen keskustelun aikana 
muutamat maakuntien edustajat kannattivat maatalousyliopiston sijoittamista 
muualle kuin pääkaupunkiin, mutta keskustelussa voittivat agronomijohtajat ja 
heidän ehdotuksensa sijoittaa uusi itsenäinen maatalouskorkeakoulu Helsingin 
Viikkiin tai muualle pääkaupungin läheisyyteen. 

Koska maatalouskorkeakouluhanke oli vuonna 1926 kaatunut eduskunnassa 
erityisesti sen vuoksi, ettei korkeakoulun sijainnista päästy yksimielisyyteen, 
Agronominen Yhdistys halusi tällä kerralla saada konsensuksen uuden yliopis-
ton sijainnista.848 Niinpä Yhdistys kutsui koolle 14 maa- ja metsätalousjärjestön 
yhteisvaliokunnan, joka teki maatalouskorkeakoulusta lausunnon vuonna 1928. 
Valiokunnan mielestä maatalouden tärkein ajankohtainen kysymys oli agrono-
mikoulutuksen kehittäminen: opetukselle tuli hankkia riittävät ja ajanmukaiset 
tilat, jotka voisi myöhemmin liittää itsenäiseen maatalousyliopistoon, ja maa-
talous-metsätieteelliseen tiedekuntaan tuli perustaa uusia virkoja. Valiokunnan 
lausunnon johdosta syyskuussa 1929 asetettiin Cajanderin komitea pohtimaan 
korkeimman maatalousopetuksen tulevaisuutta.849 

Maataloustuottajat suhtautuivat edelleenkin epäilevästi Helsingin Yliopiston 
agronomikoulutukseen, joka oli heidän mielestään liian teoreettista. Maaseudun 
Tulevaisuudessa julkaistiin maaliskuussa 1928 nimimerkki Voxin kirjoitus, jonka 
mukaan ”nuoret agronomit ovat opinahjosta päästyään yleensä kovin epäkypsiä 
neuvomaan ja opettamaan käytännön maamiehiä ja heidän maatalousasioitaan 
ohjailemaan.” Kirjoittajan mielestä agronomit eivät erityisesti hallinneet käytän-
nön maataloutta. Tähän oli syy yliopistollinen agronomikoulutus, jossa oli liian 
vähän harjoittelua ja käytännön opetusta ja joka näin etäännytti agronomeja 
käytännön maataloudesta. Sen vuoksi oli perustettava maatalouskorkeakoulu, 
joka takaisi perusteellisen teoreettisen ja käytännöllisen opetuksen tuleville agro-
nomeille.850 

Myös koetilan oli ratkaiseva korkeimman maatalousopetuksen sijainnille. 
Dekaani Johannes Valmari yritti torjua maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
arvostelua ja tuoda esille tiedekunnan toimintaa vaikeuttaneen koetilakysymyk-
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sen Maatalous-lehden kirjoituksessaan vuonna 1929. Ensinnäkin hän kiinnitti 
huomiota siihen, että korkeimman maatalousopetuksen moittimisesta oli tullut 
eräillä tahoilla ikään kuin tapa. Tiedekunnan vaikeaan asemaan vaikutti erityi-
sesti koeaseman puuttuminen: ”On tahdottu ensin repiä alas vanha rakennus, 
jotta tilalle voitaisiin saada uusi ja ajanmukainen. Osaksi tämä alasrepiminen 
on saatukin suoritetuksi. Korkeimmalta maatalousopetukselta on riistetty laitos, 
joka on tämän opetuksen ensimmäinen edellytys – Jokiniemen havaintotila”. Täl-
lä dekaani Valmari viittasi maatalouden koe- ja tutkimustoiminnan järjestelyyn 
vuosina 1923 ja 1924, jolloin Jokiniemen koeaseman osastonjohtajien tehtävät oli 
otettu pois tiedekunnan professoreilta. Professorit saivat kyllä tehtävänsä myö-
hemmin takaisin, mutta sekava tilanne oli jatkunut pitkään. Tiedekunnan ja 
korkeimman maatalousopetuksen julkiselle kuvalle ei varmastikaan ollut eduksi, 
että lopulta keskuskoelaitoksen osastonjohtajien virat julistettiin avoimeen ha-
kuun ja virantäyttöprosessit olivat monimutkaisia ja olivat menneet aina oikeus-
kanslerille asti. Näin tiedekunnan opettajilla ei ollut enää oikeutta automaatti-
sesti johtaa ja käyttää opetus- ja tutkimustoiminnassa koelaitosta. Tämän vuoksi 
tiedekunnan oman koeaseman hankkiminen oli tullut ajankohtaiseksi. Vuonna 
1927 keskuskoelaitoksen keskusvaliokunta olil ehdottanut, että Viikin Latokar-
tano luovutettaisiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan havaintotilaksi ja 
sinne järjestettäisiin koekenttiä ja laitoksia. Tiedekunnan sisällä ehdotus Viikin 
koetilasta oli herättänyt ristiriitaisia mielipiteitä, sillä samaan aikaan pohdittiin 
myös korkeimman maatalousopetuksen siirtoa: koetilaa ei kannattanut perustaa, 
ennen kuin oli tiedossa korkeimman maatalousopetuksen sijaintipaikka. Asialle 
piti kuitenkin tehdä pikaisesti jotain, sillä ilman koetilla seuraavana vuonna ei 
enää voinut suorittaa maanviljelysopissa eikä maanviljelyskemiassa ja -fysiikassa 
erikoisharjoitteluja kandidaatin tutkinnon laudaturarvosanaa varten. 

Maatalous-lehden kirjoituksessaan dekaani Valmari huomautti, että maata-
lousyliopistohankeen käsittely eduskunnassa oli osoittanut, ettei eduskunta tekisi 
sellaista päätöstä, joka siirtäisi korkeimman maatalousopetuksen pois Helsingis-
tä. Tämä vuoksi sijainnille jäi vain kaksi vaihtoehtoa: joko Helsingin keskusta 
tai Viikki. ”Ja tässä kysymyksessä on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
enemmistö ollut edellisen ja eräät vaikutusvaltaiset maatalouden johtohenkilöt 
jälkimmäisen sijoituspaikankannalla. On tehty myöskin sellainen väliehdotus, 
että toiset korkeinta maatalousopetusta palvelevista laitoksista olisi jätettävä 
Helsinkiin ja toiset sijoitettava Viikin tilalle. Kun tämän ehdotuksen mukaan 
luento-opetuskin jakautuisi Helsingissä ja Viikissä annettavaksi, ei se ole tiede-
kunnassa saanut kannatusta.” Viikki ei vaikuttanut realistiselta sijoituspaikalta 
sen vuoksi, että Helsingin kaupunki tarvitsi uusia alueita ja tavoitteli itselleen 
myös Viikin kartanoa. Koska eduskunnassa oli lukuisia Helsingin etuja ajavia 
kansanedustajia, tiedekunta ei voinut luottaa siihen, että eduskunta päättäisi 
luovuttaa Viikin korkeimmalle maatalousopetukselle ja määrärahat sen uudis-
rakennuksille. Niinpä tiedekunnassa oli herännyt ajatus, että Jokiniemen koetila 
luovutettaisiin takaisin Yliopistolle. Mutta tämä ei näyttänyt mahdolliselta, sillä 
”samat maatalouden johtomiehet, jotka ovat pontevasti ajaneet korkeimman maa-
talousopetuksen parantamista, ovat saaneet Jokiniemen koelaitoksen erotetuksi 
korkeimmalta maatalousopetukselta”. Tiedekunta olikin päättänyt puoltaa ehdo-
tusta, että ”Viikin latokartano luovutettaisiin maatalous-metsätieteellisen tiede-
kunnan havaintotilaksi ja koetoimintalain 9 §:n edellyttämien laitosten ja koe-
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kenttien sijoituspaikaksi tahi muulla tavalla korkeimman maatalousopetuksen 
hyväksi käytettäväksi”. Jokiniemen koetila oli kuitenkin parempi vaihtoehto kuin 
Viikki, jonka viljelysmaat eivät asiantuntijoiden mielestä sopineet kasvinjalostus-
kokeita varten. Viikin tila oli myös rappiokunnossa, joten sen kunnostamiseen ja 
ylläpitoon tarvittiin varoja.851 

14. Tiedekunta haluaa korkeakoulun Helsinkiin

Kyösti Kallion hallitus asetti syyskuussa 1929 uuden komitean pohtimaan agro-
nomi- ja metsänhoitajakoulutuksen kehittämistä. Sen puheenjohtajaksi tuli pro-
fessori, Metsähallituksen ylijohtaja A. K. Cajander. Hänen lisäkseen komiteassa 
edusti maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa dekaani Valmari sekä sihteerinä 
maatalous-metsätieteiden tohtori Erkki Laitakari, josta myöhemmin tuli Cajande-
rin seuraaja metsänhoidon professorina. Tiedekunnan vahva edustus komiteassa 
oli tärkeä: aikaisemmin maatalouskorkeakoulua oli käsitellyt Kairamon komitea, 
jossa ei ollut tiedekunnan edustajaa, ja tuolloin tiedekunta oli vastustanut maa-
talousyliopistoa. Nyt myös tiedekunta oli mukana komiteatyössä ja suhtautui 
tällä kerralla myönteisesti maatalouskorkeakouluhankkeeseen. Tiedekunnan 
suunnanmuutos oli taktinen: sen piti periaatteessa kannattaa maatalouskorkea-
koulua, jotta tiedekunnan sijainti- ja uudisrakennuskysymys ratkeaisivat ja näin 
tiedekunta saisi aikaisempaa paremmat toimintamahdollisuudet. Tärkeintä oli 
ensin saada tiedekunnalle uudet laitosrakennukset kaupungin keskustaan ja vasta 
sen jälkeen toteuttaa maatalouskorkeakoulu, jos se enää tuolloin oli kannatettava 
hanke. Tiedekunnan ulkopuoliset tahot olivat kuitenkin asiasta eri mieltä: niiden 
mielestä piti aluksi perustaa maatalouskorkeakoulu ja vasta sen jälkeen kehittää 
korkeinta maatalous- ja metsäopetusta. 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan mielipiteen muutokseen maata-
louskorkeakoulusta saattoivat vaikuttaa myös ulkomaiset esikuvat, sillä samaan 
aikaan maatalouskorkeakoulun perustamisesta keskusteltiin Ruotsissakin, jossa 
komitea oli ehdottanut korkeakoulun perustamista vuonna 1927. Myös Ruotsissa 
maatalouskorkeakoulun sijainti aiheutti keskustelua, sillä vaihtoehtoina olivat 
joko Ultunan tai Alnarpin maatalousopistot. Komitea kannatti korkeakoulun pe-
rustamista Upsalan lähelle Ultunaan, joka oli keskeisellä paikalla lähellä tieteelli-
siä keskuksia Tukholmaa ja Upsalaa. Komitea ei ollut yksimielinen korkeakoulun 
opetustoiminnan järjestämisestä, erityisesti agronomikurssin sisällöstä. Lisäksi 
keskustelua aiheutti maataloustieteellisen tutkimuslaitoksen kehitys. Tämän 
vuoksi komitean esitys eteni hitaasti. Lisäksi kun asiaa käsittelivät vuoden 1930 
valtiopäivät, keskusteltiin myös siitä, pitikö maatalouskorkeakoulun sisäänpää-
syvaatimuksena olla ylioppilastutkinto. Lopulta marraskuussa 1932 valtiopäivät 
päättivät perustaa Ultunaan maatalouskorkeakoulun tieteellistä tutkimustoimin-
taa ja agronomikoulutusta varten. Maataloustieteellinen tutkimustoiminta alkoi 
hallinnollisesti erillään korkeakoulusta. Korkeakouluun pääsivät opiskelemaan 
myös sellaiset, jotka eivät olleet suorittaneet ylioppilastutkintoa. Aluksi maa-
talouskorkeakouluun perustettiin 12 professuuria ja sinne pääsi noin 20 uutta 
opiskelijaa. Ruotsin maatalouskorkeakoulun tieteellinen taso nousi merkittävästi, 
kun agronomitutkinnon rinnalle tuli vuonna 1942 myös tieteellinen tutkinto eli 
agronomian tohtorin tutkinto.852
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Cajanderin komitea esitti korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen säilyt-
tämistä Helsingin keskustassa. Koska näiden oppiaineiden laitosrakennuksia oli 
esitetty etenkin Helsingin keskustaan ja Viikkiin, eräänlaisena kompromissina 
komitea ehdotti, että tiedekunnan koetila rakennettaisiin Viikkiin ja laitosraken-
nukset Unioninkadulle ja että ensin varattaisiin tontit ja rakennettaisiin laitos-
rakennukset ja vasta sen jälkeen perustettaisiin maatalouskorkeakoulu. Tämän 
ehdotuksen takana olivat metsätieteiden intressit: professori Cajander kannatti 
metsätieteiden säilyttämistä Yliopiston yhteydessä tai läheisyydessä ja vastusti 
metsätieteiden muuttoa Viikkiin, sillä metsätieteet olisivat joutuneet epäedul-
liseen asemaan Viikissä.853 Metsätieteet olivat nousseet merkittävään asemaan 
1920-luvulta alkaen, joten oli tärkeä kuunnella etenkin sen edustajien mielipidet-
tä korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen kehittämisestä, vaikka kritiikki 
kohdistui ensisijaisesti agronomikoulutukseen. Tämän vuoksi maatalous-met-
sätieteellisen tiedekunnan tulevaisuutta suunniteltiin 1930-luvulla ensisijaisesti 
metsätieteiden etujen mukaisesti, jolloin tiedekunta pysyi Helsingin keskustassa 
eikä maatalouskorkeakoulua rakennettu Viikkiin, kuten maatalouden edustajat 
olisivat toivoneet.

Cajanderin komitean tehtäväksi oli annettu pohtia korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen opettajakunnan mahdollista lisäämistä ja uudelleenjärjestämis-
tä, opetuksen tila-, koetila-, harjoitusalue- ja opetusvälineistötarpeita, nuorten 
tutkijoiden aseman kohentamista sekä myös kysymystä, pitäisikö perustaa maa-
talouskorkeakoulu.854 Cajanderin komitealla olikin huomattava merkitys tiede-
kunnan tulevaisuudelle, vaikka maatalouskorkeakoulu ei toteutunut, sillä komi-
tean työn tuloksena tiedekunta sai myöhemmin rakennetun Metsätalon tontin 
sekä tiedekunnan nykyisten laitosrakennusten alueen eli Viikin Latokartanon 
maita. Lisäksi komitea toi esiin useita muitakin tiedekunnan parannusehdotuk-
sia, joista osa toteutui kuitenkin vasta vuosien kuluttua. 

Cajanderin komitea keskittyi ensimmäisessä mietinnössään ensisijaisesti 
pohtimaan korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen sijaintia. Maatalouskor-
keakoulukysymykseen komitea vastasi heti mietintönsä johdannossa: pääasia oli 
kehittää agronomi- ja metsänhoitajakoulutusta muun muassa perustamalla uusia 
virkoja, joten niitä ei kannattanut ainakaan heti irrottaa Yliopiston yhteydestä: 
”Ei voi olla epäilystä siitä, että Suomessa, kuten useimmissa muissakin valta-
kunnissa, pääkaupunki tarjoaa parhaat edellytykset tieteelliselle työlle, erityisesti 
myös maa- ja metsätalouden alalla.” Komitean mielestä ainoastaan Helsingissä oli 
riittävästi tiede-elämää eli oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia – erityisesti Metsätie-
teellinen tutkimuslaitos ja useat maataloustieteelliset tutkimuslaitokset –, kirjas-
toja ja tieteellisiä seuroja. Lisäksi pätevimmät opettajat asuivat pääkaupungissa. 
Myös yhteydet käytännön maa- ja metsätalouden kanssa hoituivat parhaiten 
Helsingissä, jonne ministeriöt, keskusvirastot ja etujärjestöt olivat keskittyneet. 
Käytännön harjoittelua varten komitea ehdotti varattavaksi Viikin ja Malm-
gårdin virkatalojen maita maanviljelyskokeisiin sekä Mäkkylän ja Malmgårdin 
virkatilojen maita metsäopetusta varten jo käytettävissä olleen, Tampereen poh-
joispuolella sijaitsevan Korkeakosken harjoitushoitoalueen lisäksi. 

Cajanderin komitea kannatti Yliopiston rakennuskomitean ehdotusta vuodelta 
1928, että maataloustieteellisiä laitoksia varten varattaisiin niin sanottu klinikka-
tontti Unioninkadun, Snellmaninkadun ja Liisankadun välistä ja metsäopetusta 
varten Fabianinkadun, Unioninkadun ja Puutarhakadun välinen tontti. Näin 
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maatalous- ja metsätieteelliset laitokset olisivat vierekkäin, mikä olisi edullista 
myös mahdolliselle maatalousyliopistolle, sillä Snellmaninkadun ja Unionin-
kadun välinen tontti oli niin suuri, että sille olisi mahtunut tulevaisuudessa 
myös eläinlääkintäopetus. Tiedekunnan rakennukset olisivat sijainneet lähellä 
Yliopiston muita rakennuksia, joten ”[t]ieteellisessä suhteessa sen edullisempaan 
ympäristöön ei korkeinta maa- ja metsätalousopetusta hevin voida sijoittaa”. 
Metsätieteellisten laitosten kanssa samalle tontille tulisi myös Metsätieteellinen 
tutkimuslaitos, jolloin ne ”tulisivat olemaan mitä läheisimmässä kosketuksessa 
ja vapaaehtoisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jolloin arvokas metsätie-
teellinen kirjasto olisi molempien käytettävissä ja kalliimpia tutkimusvälineitä ei 
tarvitsisi hankkia molemmille erikseen, vaan voitaisiin niitä tarvittaessa lainata 
toiselta”.855

Komitean mielestä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan olotila oli tullut 
sen opetus- ja tutkimustiloissa ”osittain suorastaan sietämättömäksi”. Komitea 
kannatti sitä, että Unioninkadun varrella sijaitseville tonteille rakennettaisiin 
viisi eri rakennusta eli yksi perusaineiden opetusta varten, yksi biologisten apu-
tieteiden opetusta varten, maanviljelys- sekä maanviljelystaloudellisten laitosten 
rakennus, kotieläinhoidollisten laitosten rakennus ja metsätieteellisten laitosten 
rakennus. Tiedekunnan kirjastoja ei pitänyt yhdistää, vaan ne piti säilyttää maa-
taloudellisena ja metsätaloudellisena keskuskirjastoina, jotta opetukselle ja tut-
kimukselle ei aiheutuisi hankaluutta. Cajanderin komitea esitti yksityiskohtaiset 
laskelmat tulevien rakennusten ja niiden eri laitosten pinta-aloista sekä niihin 
hankittavista opetus- ja tutkimusvälineistöstä. 

Laitosrakennuksiin suunniteltiin myös asuinhuoneistoja laitosten esimiehille 
– monilla Yliopiston laitosten esimiehillä oli tuolloin asunto laitoksilla – ja metsä-
tieteellisten laitosten esimiehelle (à 200 neliömetriä) vastaanottohuoneineen (à 
30 neliömetriä) sekä vahtimestareille (à 60 neliömetriä), preparaattoreille (à 70 
neliömetriä), lämmittäjä-talonmiehille (à 50 neliömetriä) ja siivoojille (à 25 neliö-
metriä) omat huoneistonsa. Lisäksi komitea suunnitteli opiskelijoiden tiloja: ”Jo-
kaiseen rakennukseen on komitea ylioppilaita varten suunnitellut peseytymis- ja 
pukeutumishuoneen. Koska ylioppilaat tulevat työskentelemään aamusta iltaan, 
varsinkin piirustus- ja laboratoriotöiden aikana, on lisäksi pidetty välttämät-
tömänä, että pienehkö kahvitarjoilu ja ruokala järjestettäisiin maanviljelys- ja 
metsätalousrakennuksiin; ravintolanpito, joka olisi yksinomaan opiskelevien 
(sekä tiedekunnan opettajien) tarpeiksi, olisi sopivimmin oleva yhtenä yhteisenä 
liikkeenä, joskin tarjoilu olisi 2 eri paikassa.”856

Vaikka Cajanderin komitea suunnitteli tiedekunnan uudisrakennuksia kau-
pungin keskustaan, samalla se myös antoi sysäyksen tiedekunnan muutolle 
Viikkiin toisen maailmansodan jälkeen: aikaisemmin esitetyt Malmgårdin 
lisäksi komitea ehdotti koetilaksi myös Viikkiä, joka sopi hyvin maataloustek-
nilliseksi koetilaksi ja myös mahdollista tulevaa eläinlääkintäopetusta varten. 
Kun tiedekunnan muutto Meilahteen ei toteutunut, Viikki oli helpompien lii-
kenneyhteyksien päässä kuin Malmgård, joka sopi parhaiten liiketaloudelliseksi 
koetilaksi. Viikkiin oli tarkoitus rakentaa useita eri rakennuksia, mutta sinne ei 
tarvinnut rakentaa laboratorioita, koska Viikki sijaitsi lähellä keskustaa ja sieltä 
saattoi esimerkiksi autolla lähettää näytteet keskustaan tarkemmin tutkittaviksi. 
Viikin koetila olisi tarkoitettu myös kesäkursseja varten. Komitea ehdotti, että 
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Yliopiston sairaaloiden tavoin Viikin ja Malmgårdin koetilojen budjetit olisivat 
olleet erillään Yliopiston muusta budjetista.857

Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen sijaintikysymyksen lisäksi Cajan-
derin komitea otti kantaa tiedekunnan kehittämiseen, erityisesti sen tutkintojen 
uudistamiseen. Maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston vuonna 1919 teke-
män ehdotuksen858 tavoin Cajanderin komitea ehdotti virkatutkintojen – nyt 
myös metsänhoitajatutkinnon – muuttamista linjamuotoisiksi. Tätä vaati maa- ja 
metsätalouden professioiden kehitys, erikoistuminen ja kansainvälinen taloudel-
linen kilpailu. Virkatutkinnot oli perustettu yli 20 vuotta aikaisemmin, joten niitä 
oli jo korkea aika uudistaa: ”Niin maatalouden kuin metsätaloudenkin alalla on 
erikoistuminen mennyt yhä pitemmälle, vaatien paljon syvällisempää erikoisaloi-
hin perehtyneisyyttä kuin silloin [kun nämä virkatutkinnot perustettiin], ja aikaa 
myöten ovat sellaiset toiminnan haarat, joilla aikaisemmin oli vain toisarvoinen 
merkitys, tulleet etualalle.” Komitea ehdotti vuoden 1919 aloitteen tavoin, että 
agronomitutkinnon voisi suorittaa maanviljelys-, kotieläinhoito-, maanviljelys-
taloudellisella ja maitotalouslinjalla sekä yleislinjalla, joka olisi melkein vastannut 
silloista agronomiatutkintoa, paitsi että siinä olisi ollut aikaisempaa enemmän 
käytännön harjoittelua.859 

Toisin kuin vuoden 1919 tutkinnonuudistusehdotus Cajanderin komitea eh-
dotti, että myös metsänhoitajatutkinto muutettaisiin linjamuotoiseksi eli että se 
jaettaisiin yleis-, teknillistaloudelliseen ja suonkuivauslinjaan. Yleislinja olisi tar-
koitettu erityisesti valtion metsähallintoon aikoville. Teknillistaloudellinen linja 
olisi jaettu käytännössä metsäteknologian ja metsätalouden liiketieteen linjoihin. 
Nämä linjat olisi perustettu, sillä ”[l]iike-elämän kaikinpuolinen ratsionalisoi-
tuminen pakottaa metsätalouden ja puunjalostusteollisuuden alalla niin kuin 
muuallakin kiinnittämään entistä suurempaa huomiota tuotantokustannusten 
alentamismahdollisuuksiin tekniikan alituisella täydentämisellä. Vallankin ne 
metsänhoitajat, jotka joutuvat hoitamaan puutavaran valmistusta metsässä, sen 
kuljetusta ja varastoimista sekä jalostusta, tarvitsevat nykyään siksi perusteellisia 
teknisiä tietoja, että niiden hankkiminen lyhyenä opintoaikana entiseen tapaan 
järjestetyssä metsänhoitotutkinnossa ei käy päinsä.” Komitea perusteli suonkui-
vauslinjaa sillä, että soiden kuivaaminen metsän kasvattamista varten oli yleisty-
nyt yksityismailla. Suonkuivausopetusta oli aikaisemmin pohtinut vuonna 1929 
Teknillisen Korkeakoulun ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteinen 
neuvottelukunta ja ehdottanut sitä varten Helsingin Yliopistossa ja Teknillisessä 
Korkeakoulussa suoritettavaa metsäinsinööritutkintoa. 

Koska monet olivat ehdottaneet mahdolliseen maatalouskorkeakouluun opin-
to-oikeutta myös sellaisille, jotka eivät olleet suorittaneet ylioppilastutkintoa, 
Cajanderin komitea esitti, että maataloudellisen opiston tai vastaavasti saha-
teollisuus- tai metsäkoulun käynyt voisi saada maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa jatkokoulutusta olematta Yliopiston kirjoissa eli ilman ylioppilas-
tutkintoa ja suorittaa maataloustutkinnon, karja- ja maitotaloustutkinnon tai 
metsätaloustutkinnon.860 Tällaisen opinto-oikeuden antaminen olisi ollut eri-
tyisesti maataloustuottajien mieleen, jolloin he olisivat helpommin hyväksyneet 
korkeakouluehdotuksen. 

Tiedekunnan tieteellisiä tutkintoja piti uudistaa komitean mielestä niin, että 
niistä olisi poistettu maatalous- tai tilanhoitoharjoittelu. Vaikka monissa muis-
sa maissa pelkästään agronomi- tai metsänhoitajatutkinnon suorittanut saattoi 
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väitellä ja suorittaa lisensiaatintutkinnon, Cajanderin komitea ei ehdottanut kan-
didaatin tutkintojen poistamista kokonaan: se halusi, että tieteellisen perustut-
kinnon avulla maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintojärjestelmä olisi 
perinteisiin ammatteihin valmistavien tiedekuntien eli teologisen, lainopillisen 
ja tavallaan myös lääketieteellisen tiedekunnan kaltainen. Lisäksi kandidaatin 
tutkinnon poistaminen olisi saattanut johtaa väitöskirjojen tason laskuun. 

Komitea myös ehdotti uusia oppiaineiden akatemisoimista, eli että puutarhan-
hoito, kalatalous ja kotitalous voisivat olla tiedekunnan tutkintoaineita, vaikkakin 
komitea oli sitä mieltä, että kotitalous ”ei ole maatalouteen tämän sanan laajim-
massakaan merkityksessä kuuluva opinala, mutta jonka merkitys maanviljelijäin 
taloudessa on hyvin suuri”.861 Ehdottamalla uusien oppiaineiden – erityisesti 
naisten koulutukseen tähtäävän kotitalousopetuksen – akatemisoimista komitea 
halusi saada mahdollisimman laajaa hyväksyntää korkeakouluesitykselleen. 

Cajanderin komitean mielestä maatalous-metsätieteellisessä tiedekuntaan oli 
perustettu 1900-luvun alussa vähän uusia professuureja muihin tiedekuntiin ver-
rattuna: vuosina 1909–1929 kaikkien Yliopiston professuurien määrä oli kasvanut 
yli 50 prosentilla (49:stä 77:ään), ja lääketieteellisessä tiedekunnassa varsinaisten 
professorien virkojen määrä oli yli kaksinkertaistunut (8:sta 18:aan). Sitä vastoin 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta oli saanut kahden vuosikymmenen 
aikana vain kaksi uutta professuuria, joista toinen, agraaripolitiikan oppituoli 
oli perustettu lahjoitusvaroin, eli varsinaisten professorien määrä oli kasvanut 
kuudesta kahdeksaan. Komitea sivuutti sen, että metsäteknologian professuuri 
perustettiin juuri vuonna 1930, joten tiedekunta oli saanut suhteessa yhtä monta 
uutta professuuria kuin muutkin tiedekunnat. Komitea katsoi, että maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta ei ollut vielä pystynyt kunnolla valvomaan etujaan 
toisin kuin Yliopiston vanhat tiedekunnat. Opetusvirkojen määrän lisäämistä 
vaativat erityisesti maa- ja metsätalouden etujärjestöt, joiden mielestä tiedekunta 
ei tullut toimeen silloisilla opettajavoimilla. 

Komitea ehdotti, että maatalousopetuksen varsinaisten professuurien määrää 
lisättäisiin viidestä seitsemään ja metsäopetuksen neljästä viiteen: maanviljelys-
kemian ja -fysiikan professuuri jaettaisiin kahdeksi oppituoliksi, ja meijeriopin 
ylimääräinen professuuri muutettaisiin maitotaloustieteen varsinaiseksi profes-
suuriksi sekä metsätalouden liiketieteen ylimääräinen professuuri varsinaiseksi 
professuuriksi. Lisäksi piti perustaa kalataloustieteen professuuri (mahdollisesti 
ylimääräinen professuuri) ja kotitaloustieteen ja puutarhatieteen ylimääräiset 
professuurit sekä muita ylimääräisiä professuureja, apulaisten ja ylimääräisten 
opettajien virkoja useille uusille oppialoille. 

Lisäksi komitea ehdotti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hallinnon 
uudistamista. Tiedekunta piti jakaa – filosofisen tiedekunnan tavoin – kahteen 
eri tiedekuntaosastoon eli maataloustieteellisen ja metsätieteelliseen osastoon, 
joilla olisi omat tutkintonsa: maataloustieteellisessä osastossa voisi suorittaa ag-
ronomitutkinnon ja maataloustieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoja sekä 
metsätieteellisessä osastossa metsänhoitajatutkinnon ja metsätieteen kandidaatin 
ja lisensiaatin tutkintoja – näin siis maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja 
lisensiaatin tutkintonimikkeet olisivat poistuneet.862 

Komitea kiinnitti huomiota myös opiskelun kehittämiseen ja tehostamiseen. 
Harjoitteluun komitea ehdotti useita uudistuksia. Erityisesti komitea suositteli, 
että lisättäisiin opiskelijaharjoittelun sekä valtion ylläpitämän koe- ja tutkimus-
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toiminnan eli Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen ja Maatalouskoelaitoksen 
välistä yhteistyötä. Agronomiatutkintoon kuului kalenterivuoden kestävä käy-
tännön harjoittelu tiedekunnan hyväksymillä harjoittelutiloilla, mutta komitea 
piti suotavana, että järjestettäisiin myös muutaman kuukauden esiharjoittelu 
sellaisille ylioppilaille, jotka olivat kaupunkilaisia ja joilla ei ollut aikaisempaa 
kokemusta maataloustöistä.

Virkatutkintojen eli agronomi- ja metsänhoitajatutkintojen tieteellistä statusta 
tuli Cajanderin komitean mielestä nostaa vaatimalla virkatutkintoon sisältyvässä 
yhdessä pääaineessa korkein arvosana, jota varten olisi erikoistehtävä ja erikseen 
laadittu kirjoitelma. Toisaalta käytännönläheistä opetusta tuli lisätä vaihtamalla 
luentotunteja harjoitustunneiksi. Cajanderin komitea esitti myös, että järjestettäi-
siin englanninkielisiä oppikursseja, sillä englannin kielen merkitys liike-elämän 
ja tieteen kielenä oli kasvamassa. Tieteellistä jatko-opiskelua piti kehittää etenkin 
lisäämällä etevien tutkijoiden apurahoja ja matka-avustuksia.863

Yliopiston konsistori päätti toukokuussa 1930 puoltaa Cajanderin komitean nä-
kemyksiä maatalouskorkeakoulun perustamisesta. Sen mielestä korkeakoulun 
perustamisessa tuli edetä, kuten konsistori oli ehdottanut maatalouskorkeakou-
lun perustamisesta myös vuonna 1923: maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja 
tutkimustoiminta tulisi pitää Yliopiston yhteydessä, kunnes korkeakoulun lai-
tosrakennukset valmistuisivat. Tämän vuoksi konsistori ei vielä tässä vaiheessa 
halunnut kiinnittää huomiota korkeakoulun muihin yksityiskohtiin kuten hal-
lintoon, mutta sen mielestä tulevat laitosrakennukset piti sijoittaa Unioninkadun 
ja Snellmaninkadun tonteille.864 

15. Sijaintikysymys ratkeaa

Ennen Cajanderin komitean toisen mietinnön valmistumista ratkesi maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan tonttikysymys. Kesäkuussa 1930 sisäasianminis-
teriö pyysi maatalousministeriön aloitteesta Helsingin Yliopiston konsistorilta 
lausuntoa Unioninkadun, Puutarhakadun (nykyinen Yrjö Koskisen katu) ja Fa-
bianinkadun välissä olevan rakentamattoman tontin varaamisesta korkeimman 
metsäopetuksen ja metsätieteellisen tutkimuslaitoksen käyttöön sekä Unioninka-
dun, Liisankadun ja Snellmaninkadun välissä olevan sairaalatontin varaamisesta 
sairaaloilta vapaina olevilta osiltaan korkeimmalle maatalousopetukselle sekä 
myöhemmin myös muun muassa eläinlääkintäopetukselle.865

Tonttikysymys eteni professori A. K. Cajanderin johdolla eduskunnassa: 
lokakuussa 1930 Edistyspuoleen seitsemän kansanedustajan eduskuntaryhmä 
teki hänen johdollaan aloitteen tonttien varaamisesta korkeimmalle maa- ja 
metsätalousopetukselle. Esityksen mukaan Cajanderin komitean esittämät maa-
talous-metsätieteellisen tiedekunnan uudistukset kestäisivät vuosia, mutta jotta 
hanke käynnistyisi, hallituksen piti ensin ryhtyä toimiin tonttien varaamiseksi 
tiedekunnan agronomi- ja metsänhoitajakoulutukselle sekä koekentiksi ja koe-
tiloiksi.866  

Cajanderin aloite varata tontit maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle 
Helsingin Yliopiston Päärakennuksen läheltä tapahtui samoihin aikoihin, kun 
Maataloushallituksen ylijohtaja J. E. Sunila sairastui vakavasti syksyllä 1930. 
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Sunila oli ajanut pitkään korkeimman maatalousopetuksen siirtämistä ja maa-
talouskorkeakoulun sijoittamista Viikkiin. Vuosina 1921–1926 arkkitehti Jussi 
Paatela oli tehnyt Sunilan johdolla luonnoksia laitosrakennusten sijoittamisesta ja 
rakentamisesta Viikin Latokartanon alueelle. Metsätieteille muutto Viikkiin oli-
si ollut epäedullinen. Tämän vuoksi Cajanderin komitean pyynnöstä arkkitehti 
Paatela puolestaan laati vuonna 1930 alustavia suunnitelmia korkeimman maata-
lous- ja metsäopetuksen rakennusten sijoittamisesta Unioninkadun molemmille 
puolille.867 Näihin vuoden 1930 suunnitelmiin perustui myös Cajanderin ajama 
eduskunta-aloite.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan rakennus- ja uudistuskysymys oli 
myös osa aikakauden maatalouspolitiikkaa: samoihin aikoihin kun eduskunnas-
sa käsiteltiin agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen tulevaisuutta, maatalous-
politiikan keskiössä oli niin sanottu maatalouspulaongelma. Maatalouden edis-
tyminen 1920-luvulla oli johtanut ylituotantoon ja hintojen laskuun. Yleismaail-
mallinen talouslama 1920-luvun lopulta alkaen pahensi tilannetta. Myös metsän 
ja puutavaran hinnat laskivat. Pulakausi johti maatilojen velkaantumiseen ja 
lopulta konkursseihin.868 Toukokuussa 1930 maatalousministeriö asettikin komi-
tean maanviljelystalouden virkaatekevä professori J. E. Sunilan ja Pellervo-Seuran 
toimitusjohtaja Eemil Hynnisen johdolla pohtimaan Suomen maatalouspulaa ja 
toimenpiteitä sen lieventämiseksi.869 Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
tonttikysymyksen ratkaisemisella saatettiin parantaa agronomiprofession kou-
lutusolosuhteita ja sitä kautta myös vaikuttaa maatalouspulaan. 

Professori A. K. Cajanderin komitean mietintöä käsitteli ensin eduskunnan 
sivistysvaliokunta, joka piti tarpeellisena ryhtyä toteuttamaan komitean ohjel-
maa korkeimman maatalous- ja metsätieteelliseen opetuksen puutteellisuuksien 
vuoksi. Valiokunnan mielestä komitean ehdottaman ohjelman toteuttaminen 
veisi kuitenkin vuosia. Sivistysvaliokunta kuitenkin ehdotti Unioninkadun ja 
Fabianinkadun välisen niin sanotun hospitaalitontin (joka oli tuolloin pääasiassa 
halkovarastoalueena870) sekä Unioninkadun ja Snellmaninkadun välisen sairaa-
latontin varaamista maatalous-metsätieteellinen tiedekunnan, metsätieteellisen 
tutkimuslaitoksen, eläintieteellisen laboratorion, geologis-mineralogisen laitok-
sen, valtion geologisen toimikunnan ja suunnitellun luonnonhistoriallisen kan-
sallismuseon rakennuksia varten.871 

Maatalousvaliokunta huomautti, että yleisesti tunnettiin, miten puutteellisesti 
korkein maatalousopetus oli Suomessa järjestetty. Valiokunta halusi erityisesti 
korostaa, että varattaville tonteille saattoi alkaa rakentaa koska tahansa, sillä ne 
olivat tyhjiä, eikä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosrakennusten 
rakentaminen ollut riippuvainen Yliopiston muusta rakennusohjelmasta. Si-
vistysvaliokunnan esittämien tonttivarausten lisäksi maatalousvaliokunta esitti 
”sopivien valtion virkataloalueiden varaamista kokeilukentiksi ja koetiloiksi” 
korkeimmalle maatalous- ja metsätieteelliselle opetukselle.872 Eduskunnan laki-
aloitteessa täsmennettiin, että kokeilukenttänä ja koetilana voisivat olla muun 
muassa Viikin ja Malmgårdin tilat.873

Tonttikysymystä käsiteltiin eduskunnassa 6. maaliskuuta 1931. Edustaja 
A. K. Cajander otti puheenvuorossaan esiin maataloustieteiden pysähtyneisyy-
den, joka johtui ratkaisemattomista sijoitus- ja maatalousyliopistokysymyksistä. 
Ensinnäkin Cajanderin mielestä ammattipiirien enemmistö näytti kannattavan 
opetuksen säilyttämistä Helsingissä, ja toiseksi kysymys maatalousyliopistosta 
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näytti vielä toisarvoiselta kysymykseltä. ”Mutta opetus on suunniteltava sellaisek-
si, että se vastedes voidaan, jos niin tarpeelliseksi havaitaan, yliopistosta milloin 
tahansa erottaa eri korkeakouluksi. Sille pohjalle ovatkin viimeaikaiset suunnitel-
mat laaditut.” Tärkeintä oli varata tontit, ja sen jälkeen suunnitella tiedekunnan 
uudisrakennusten toteuttamista ja korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen 
tulevaisuutta: ”kysymyksessäolevat maatalous- ja metsätalousopetusta varten 
tarpeelliset laitosrakennukset tulisivat niin keskitetyiksi toistensa naapureiksi, 
että niiden mahdollinen erottaminen vastaisuudessa eri korkeakouluksi ei tulisi 
tuottamaan minkäänlaisia vaikeuksia.”874

Eduskuntakeskustelussa sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sosialidemok-
raattien edustaja Julius Ailio huomautti, että maatalous-metsätieteelliselle tiede-
kunnalle ehdotetuille tonteille suunniteltiin muitakin Yliopiston rakennuksia 
kuten eläintieteellistä laitosta ja luonnontieteellistä museota. Sen vuoksi hän 
ehdotti, että tonttien käyttöä suunniteltaessa otettaisiin huomioon myös näiden 
laitosten tonttitarpeet. Myös Yliopiston vuoden 1928 rakennuskomitean puheen-
johtaja, professori, kaupunginjohtaja Antti Tulenheimo oli Ailion kanssa samaa 
mieltä, etteivät tiedekunnan suunnitelmat saisi estää muita suunnitelmia. Ää-
nestyksessä eduskunta hyväksyi tonttien hankinnan ja edustaja Ailion lisäyksen 
päätökseen.875

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 13. huhtikuuta 1931 valtioneuvosto päätti 
varata Viikin ja Malmgårdin virkatalot ja niin sanotun klinikkatontin Unionin-
kadun, Snellmaninkadun ja Liisankatujen välissä maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan maatalousopetukselle sekä Unioninkadun, Puutarhakadun (nykyi-
nen Yrjö Koskisen katu) ja Fabianinkadun välissä olevan tontin korkeimmalle 
metsäopetukselle. Jo tätä ennen joulukuussa 1930 maatalousministeriö oli siirtä-
nyt metsäopetukselle Malmgårdin ja Mäkkylän virkatalon metsät Yliopiston har-
joitteluhoitoalueeseen eli Korkeakosken hoitoalueeseen kuuluviksi.876 Helsingin 
pitäjässä sijainneet Viikin Latokartanon alueet olivat siirtyneet valtiolle Helsingin 
kaupungin kanssa tehdyssä tilusvaihdossa 19. marraskuuta 1927. Unioninkadun 
varren tontit siirrettiin opetusministeriön hallintaan ja hoitoon, mutta koetiloiksi 
tarkoitetut Viikin ja Malmgårdin tilat siirrettiin hallinnollisesti maatalousminis-
teriön alaisuuteen. Niiden hoitoa ja käyttöä suunnittelemaan asetti valtioneuvosto 
huhtikuussa 1931 väliaikaisen hoitokunnan, johon kutsuttiin puheenjohtajaksi 
dekaani J. Valmari ja jäseniksi Maataloushallituksen ylijohtaja J. E. Sunila ja filo-
sofian maisteri Ilmari Auer sekä varajäseneksi professori Erik Lönnroth.877 

Vuonna 1931 pääministerinä oli Maataloushallituksen ylijohtaja J. E. Sunila. 
Hän oli sairaslomansa jälkeen tullut jälleen mukaan politiikkaan ja kannatti 
Viikkiin sijoitettavaa maatalousyliopistoa. Viikin ja Malmgårdin hoitokunnan 
kautta Sunila pääsi edelleen vaikuttamaan korkeimman maatalousopetuksen 
suunnitteluun. Tässä vaiheessa oli vielä mahdollista, että Sunilan suunnitelma 
perustaa maatalouskorkeakoulu Viikkiin olisi toteutunut.

Maatalouskorkeakouluun oli tarkoitus tulla myös eläinlääkärikoulutus. Sitä 
varten valtioneuvosto varasi Sörnäisten kuritushuonealueen jättömaan tammi-
kuussa 1932 Cajanderin komiteassa olleen maatalousministeriön osastopäällikkö 
Väinö Kankaanpään työn tuloksena. Samalle tontille varattiin tilaa myös Val-
tion eläinlääkintälaboratoriolle. Kun maatalouskorkeakoulu hanke ei edennyt, 
myöskään korkeakoulun eläinlääketieteellisen tiedekunnan rakennukset eivät 
toteutuneet.878
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16. Maatalouskorkeakoulu Unioninkadulle 

Sen jälkeen kun vuosikymmeniä puhuttanut korkeimman maatalous- ja metsä-
opetuksen sijaintikysymys lopulta ratkaistiin eduskunnassa keväällä 1931, Cajan-
derin komitea julkaisi elokuussa 1932 toisen mietintönsä. Siinä komitea keskittyi 
pohtimaan maatalousyliopistokysymyksen lisäksi maanmittaus-, maanviljely-
insinööri- ja eläinlääkintäopetuksen kehittämistä.879 

Cajanderin komitean mietinnön valmistumisen aikoina vuonna 1932 maanvil-
jelyskemian ja -fysiikan professori Johannes Valmari kirjoitti maatalousylioppi-
laiden Sampsa ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisussa, miksi maatalous-metsätieteellinen 
tiedekuntakin kannatti maatalouskorkeakoulua. Valmari kirjoitti politikoinnin 
ja yliopistotoiminnan välisestä suhteesta ja esitti huolensa siitä, että mahdollinen 
korkeakoulu voisi joutua politikoinnin kohteeksi: ”Vaikka saammekin kiittää yli-
opiston konsistorin ja kanslerin suopeutta tiedekuntaamme ja sen pyrkimyksiä 
kohtaan, ei tunnu mahdolliselta nykyisen järjestelyn vallitessa saada riittävästi 
uusia opettajavirkoja, tieteellisiä laitoksia ja määrärahoja tutkimustyön ja ope-
tuksen edelleen kehittämiseksi. Toiselta puolen en kuitenkaan tahdo salata, että 
yhä edelleenkin pelkään uuden maatalousyliopiston joutuvan kärsimään puoluei-
den välisestä valtataistelusta. Pelkään, että kysymyksessä olevien määrärahojen 
siirtäminen opetusministeriön tililtä maatalousministeriön tilille ei helpoita 
määrärahojen saantia, ellei maatalousyliopiston johto ole puoluepoliittisesti oi-
kealla kannalla. Kun tuota kantaa olisi jatkuvasti koetettava pitää oikeana, olisi 
joko alistuttava poliittisten toimihenkilöiden johtoon tahi osallistuttava itsekin 
poliittiseen toimintaan.”880

Komitea totesi mietinnössään, etteivät agronomi- ja metsänhoitajakoulutus 
poikenneet Helsingin Yliopiston perinteisistä oppialoista, sillä Yliopiston tar-
koitus oli ensisijassa kouluttaa ja kasvattaa virkamiehiä ja ammatinharjoittajia 
kuten pappeja, juristeja, lääkäreitä ja opettajia, ja vasta toissijaisesti tiedemiehiä. 
Maatalous- ja metsätieteet olivat kyllä nuorempia kuin Yliopiston muut oppialat, 
mutta ne olivat jo hyötyneet asemastaan Helsingin Yliopistossa. Tämän vuoksi 
maatalousyliopisto ei ollut komitean mielestä välttämätön: ”Korkeimman maata-
lous- ja metsäopetuksen kehitykselle tieteellisessä suhteessa on opetuksen olosta 
Helsingin yliopistossa ollut arvaamatonta hyötyä, ja etsimällä täytynee etsiä niitä 
haittoja, joita siitä olisi voinut olla yliopiston muulle opetukselle. Joskaan näin 
ollen Komitean käsityksen mukaan ei näyttäisi olevan syytä erottaa maatalous- ja 
metsätalousopetusta erilleen Helsingin yliopistosta, on Komitea kuitenkin vaka-
van harkinnan jälkeen tullut siihen käsitykseen, että maatalous- ja metsäopetuk-
sen kannalta on paras niitä varten perustaa erityinen maatalousyliopisto.” Komi-
tea perusteli kantaansa muun muassa sillä, että Yliopistossa oli pitkään osoitettu 
välinpitämättömyyttä, ”melkeinpä nurjamielisyyttä” maatalous-metsätieteellistä 
tiedekuntaa kohtaan. Tämä näkyi etenkin siinä, että tiedekunta ei ollut saanut 
uusia professuureja muiden tiedekuntien tavoin, ja että vuonna 1923 konsistori 
oli puoltanut Kairamon komitean ehdotusta siirtää agronomi- ja metsänhoitaja-
koulutus pois Yliopistosta vastoin maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston 
kantaa. Cajanderin komitean mielestä näiden alojen koulutuksella ei enää ollut 
riittävästi mahdollisuuksia kehittyä Helsingin Yliopiston yhteydessä. 

Maatalousyliopisto oli Cajanderin komitean mielestä siinä mielessä hyvä rat-
kaisu, että yliopistolliseen maatalous- ja metsäopetukseen liitettäväksi aiotut, 
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maataloustieteille läheiset alat eli eläinlääkintä-, maanmittaus- ja maanviljelys-
insinöörikoulutus sekä mahdollisesti myös muun muassa kotitalous- ja kala-
talousopetus olivat ehkä useimmille konsistorin jäsenille vielä vähemmän Yli-
opistoon kuuluvia oppiaineita. Sen vuoksi niitä ei voitu liittää Yliopistoon vaan 
piti perustaa maatalouskorkeakoulu. ”Mitään varsinaista haittaa ei sitä paitsi 
maatalous- ja metsätalousopetukselle nyttemmin enää koituisi siirtämisestä pois 
Helsingin yliopistosta. – – Nyttemmin tuskin enää tarvinnee pelätä, että tällai-
nen maatalousyliopisto koti- ja ulkomailla ei tulisi nauttimaan samaa arvonantoa 
kuin yliopistot yleensä ja ainakin yhtä suurta kuin maatalous- ja metsäopetus 
Helsingin yliopiston tiedekuntana. Kun näillä opetusaloilla Helsingin yliopistosta 
irrotettuina sitäpaitsi tulisi olemaan vapaammat mahdollisuudet kehittyä ajan ja 
talouselämämme vaatimusten mukaisesti, niin myöskin se tyytymättömyys, joka 
maataloustaholla useastikin on ilmennyt nykyistä opetusta kohtaan, varmaankin 
tulisi suurelta osalta häviämään.”881

Cajanderin komitea esitti yksityiskohtaiset suunnitelmat maatalouskorkeakou-
lun organisaatiosta, viroista, tutkinnoista ja rakennuksista. Uudessa yliopistossa 
olisi ollut jokaista opetusalaa varten oma tiedekuntansa omine kandidaatin- ja 
lisensiaatintutkintoineen sillä poikkeuksella, että maanviljelysinsinööri- ja maan-
mittausopetus olisivat muodostaneet yhden tiedekunnan. Opiskelijoilla olisi 
lisäksi ollut oikeus suorittaa opintoja Helsingin Yliopiston filosofisessa tiedekun-
nassa ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla myös lääketieteellisessä 
tiedekunnassa. Maatalousyliopistossa olisi ollut varsinaisia professoreita yhteensä 
25 (mukaan lukien puutarhatieteen, kalataloustieteen ja kotitaloustieteen profes-
suurit), kiinteitä ylimääräisiä professuureja olisi ollut 12, apulaisprofessuureja 
12, ylimääräisiä opettajan virkoja 13 ja metsänhoitajan virka. Maatalousyliopisto 
tarvitsisi uusia tiloja yhteensä 23 150 neliömetriä. Eläinlääkintäopetuksen tilat 
olisi sijoitettu Viikkiin ja Sörnäisiin, jossa jo oli valtion eläinlääkintälaboratorio. 
Yliopistolla olisi ollut oma hallintorakennuksensa, jossa olisi ollut muun muassa 
350 neliön suuruinen juhlasali, tiedekuntien kokoushuoneet sekä rehtorin ja kes-
kushallinnon tilat.882

17. Maatalon ja Metsätalon toteuttaminen alkaa 

Sekä maatalouden että metsätalouden edustajat olivat tyytyväisiä Cajanderin 
komitean ehdotuksiin.883 Komitean suunnitelmien ensisijainen tavoite oli maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan uudisrakennusten toteuttaminen. 1930-luvun 
alussa talouslama kuitenkin hidasti rakennusohjelmaa. Jo vuosina 1929–1932 piti 
toteuttaa alun perin Tulenheimon komitean ehdottama rakennusohjelma, mutta 
juuri noina vuosina valtion talous oli tiukoilla. Tuolloin valtioneuvosto pidätti 
budjettiin jo hyväksyttyjä Yliopiston määrärahoja, ja vuonna 1933 Yliopiston 
menoja leikattiin edellisvuodesta eikä uusiin rakennushankkeisiin ollut varaa.884  

Talouslaman lisäksi rakennushankkeen ja maatalouskorkeakoulun toteutta-
mista hidasti vuosia erityisesti se, ettei edelleenkään ollut yksimielisyyttä tiede-
kunnan laitosrakennusten lopullisesta sijainnista. Korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen sijoituspaikaksi oli valittu Helsinki, josta varattiin maata kes-
kustasta laitosrakennuksia varten sekä Viikistä ja Malmgårdista koetilaa varten. 
Tätä vastaan oli mielipide, että tiedekunnan laitosrakennukset pitäisi rakentaa 
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keskustan ulkopuolelle – lähinnä Viikkiin – lähelle maaseutua ja käytännön maa-
taloutta.

Kun pula-aika alkoi helpottaa, mutta työttömyysaste oli vielä korkea erityisesti 
kaupungeissa, rakennuskustannukset olivat edulliset, joten kannatti ryhtyä ra-
kentamaan.885 Vuonna 1933 asetettiin Viikin ja Malmgårdin koetilojen uusi, var-
sinainen hoitokunta, johon kuului puheenjohtajana maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan dekaani ja jäseninä varadekaani, maanviljelystalouden professori 
ja maatalousministeriön edustaja. Hoitokunnan tehtävä oli pohtia ja suunnitella 
myös maatalouskorkeakoulua. Niinpä toukokuussa 1933 se jättikin maatalous-
ministeriölle suunnitelman, jossa oli mukana arkkitehti J. Paatelan sijoitus- ja 
luonnospiirrokset laitosrakennuksista. Suunnitelmassa kaikki korkeimman 
maatalousopetuksen laitosrakennukset opettaja- ja opiskelija-asuntoloineen 
olivat Viikissä ja metsätieteiden sekä perusopetuksen tilat olivat Unioninkadun 
molemmilla puolilla. Tämä ehdotus ei kuitenkaan edennyt.886 Se tosin olisi ollut 
muun muassa Maataloushallituksen ylijohtaja J. E. Sunilan mieleen, sillä hän oli 
kauan ajanut korkeinta maatalousopetusta Viikkiin.887 

Keväällä 1934 eduskunnassa käsiteltiin maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan uudisrakennuskysymystä. Helmikuussa 1934 tehtiin kaksi eduskunta-aloitet-
ta tiedekunnan rakennusten toteuttamiseksi. Sosialidemokraattien kansanedus-
taja, Metsähallituksen metsäneuvos Mauno Pekkala teki kahden Edistyspuolueen 
kansanedustajan kanssa aloitteen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan suun-
niteltujen rakennusten rakennuttamiseksi Unioninkadulle varatuille tonteille.888 
Toisen aloitteen teki 20 maalaisliittolaista, kokoomuslaista ja edistyspuoluelaista 
kansanedustajaa, joiden joukossa oli yhdeksän agronomia. Heidän mielestään 
täytyi ryhtyä suunnittelemaan maataloustieteellisten opetus- ja tutkimuslaitosten 
rakentamista Viikkiin tai jollekin muulle Helsingin läheisyydessä olevalle maa-
tilalle. Vaikka aloitteen mukaan korkein metsäopetus oli kehittynyt kansainväli-
sestikin korkeatasoiseksi, korkeimman maatalousopetuksen kehitys ei ollut yhtä 
suotuisaa tilojen, välineistön, koekenttien ja opettajavoimien puuttumisen vuok-
si. Lisäksi aloitteentekijöiden mielestä ammattipiireissä oli vakiintunut käsitys, 
että maataloustieteiden ja niiden aputieteiden laitosrakennukset pitäisi sijoittaa 
Viikkiin, mutta Helsingin kaupunki halusi Viikin teollisuusalueeksi. Sen vuoksi 
eduskunta-aloitteen tekijät ehdottivat, että Viikin alueen voisi vaihtaa Tuomarin-
kylän kartanoon, ja tässä vaihdossa saaduilla rahoilla voisi rakentaa tiedekunnan 
uudet laitosrakennukset.889

Eduskunnan maatalousvaliokunta kuuli asiassa pääjohtaja A. K. Cajanderia 
sekä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan virkaatekevää dekaania, professori 
Rurik Pihkalaa. Lisäksi valiokunta tutustui tiedekunnan tiloihin sekä Viikin ja 
Malmgårdin virkataloihin. Valiokunnan mielestä oli kiireesti ryhdyttävä toimen-
piteisiin, sillä vaikka tiedekunnan opiskelijamäärät olivat moninkertaistuneet 
vuodesta 1908 (191:stä 555:een), tiedekunta ei ollut saanut uusia tiloja. Esimerkiksi 
yhdessä luentosalissa oli paikkoja 80 hengelle, mutta sinne piti mahduttaa jopa 
140 opiskelijaa. Lisäksi opetusta vaikeuttivat laboratorioiden sijainti eri puolil-
la kaupunkia, kirjastojen ja opetusvälinekokoelmien sijoittaminen ahtaisiin ja 
palonarkoihin puurakennuksiin. ”Luonnollisesti kirjasto-opiskelusta tällaisissa 
komeroissa ei voi olla tarkoitettua hyötyä. Niinikään on selvää, että ahtaat luento-
salit, laboratoriot, kirjastohuoneet y. m. eivät vastaa alkeellisimpiakaan terveydel-
lisiä vaatimuksia.” Maatalousvaliokunta halusi, että rakennustöihin ryhdyttäisiin 
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mahdollisimman pian arkkitehti, professori Jussi Paatelan laatimien piirustusten 
mukaisesti. Se ei kuitenkaan halunnut puuttua sijaintikysymykseen vaan jätti 
asian hallituksen päätettäväksi, mikä osaltaan jälleen hidasti asian etenemistä.890 

Huhtikuussa 1934 eduskuntakäsittelyssä maatalous-metsätieteellisen tiede-
kunnan tilakysymys liitettiin maata vaivanneen maatalouspulan ratkaisemiseen 
muiden maatalousreformien tavoin. Mustialasta valmistunut agronomi, maalais-
liittolainen Olli Hirvensalo kiinnitti huomiota tilanahtauteen, joka oli vaivannut 
agronomiopiskelijoita tiedekunnan tiloissa. Hänen puheenvuorossaan näkyivät 
1930-luvun funktionalistisen arkkitehtuurin henki ja terveysajattelu, joka korosti 
rationaalista suunnittelua, ilmaa ja valoa – tiedekunnan lisätiloille ei enää riittä-
nyt perusteluksi tiede vaan myös terveyden ja puhtauden palvonta: ”[Maatalous-
opetuksen] luennoilla saa olla kuin sillit tynnörissä. Yhtä rinnanlevyttä ei ole 
tälaisissa tilaisuuksissa kellään pöydän ääressä käytettävissä, vaan täytyy istua 
limittäin kylki vasten pöytää ja kirjoittaa muistiinpanoja tuntimääriä sellaisessa 
asennossa, että vahvimmankin terveys kärsii. Tilaa ottavia kirjanpitokirjoja kä-
sitellessään muuttuu tilanne vieläkin vaikeammaksi ja suorastaan tukahduttava 
on ilma luokkahuoneissa, missä nuoriso yhteensullottuna useita tunteja päivässä 
ja joskus lähes kaksi tuntia yhteenpainoon istuu ilman, että kunnollista tuuletta-
mista voidaan toimittaa.” 

Edustaja Hirvensalo oli itse ollut myös luentosalissa, joissa ahtauden vuoksi oli 
vaikea keskittyä: ”täällä on valtioneuvoston talon vieressä opinahjo, jossa tilan-
ahtaus on niin suuri, että siellä suorastaan vaarannetaan kaikkien opiskelijoiden 
terveys. – – Esim. maanviljelyskemian ja -fysiikan luentosali on pinta-alalleen 
69,8 neliömetriä, tilavuus 255 kuutiometriä ja on siinä istumapaikkoja 80. Kun nyt 
m. m. fysiikan luentojen kuunteleminen on sikäli pakollista, että kaikkien täytyy 
valmistavat luennot kuunnella, niin on kertynyt tähän luentosaliin parhaana 
aikana 133. Oppilasta kohti tulisi silloin lattiapinta-alaa noin 0,5 neliömetriä ja 
ilmaa tarjottaisiin 1,9 kuutiometriä. Kansakouluissa ovat vastaavat minimivaa-
timukset 1,3 neliömetriä ja 4,4 kuutiometriä, joten näitä vaatimuksia noudattaen 
saisi tähän tiedekunnan parhaimpaan luentosaliin sijoittaa ainoastaan 54 oppi-
lasta. Selvää on, että moni oppilas joutuu tällaisessa ahtaudessa kirjoittamaan 
polven varassa ja monen täytyy tyytyä seisaallaan kuuntelemaan luentoa joko 
samassa huoneessa, missä professorin ääni kaikuu tai sitten ahtaassa eteisessä.” 

Lisäksi kansanedustaja Hirvensalo piti työskentelyä tiedekunnan kirjastoissa 
ja muissa tiloissa epäterveellisenä, minkä vuoksi hänen mielestään piti ryhtyä 
nopeasti toimenpiteisiin uusien tilojen rakentamiseksi: ”Suurimmissa kirjastoissa 
tällä haavaa lienee tilaa noin 20 opiskelijalle, mutta kun uusia kirjahyllyjä on 
edelleen sijoitettava samaan kirjastohuoneeseen, niin tulee tässä huoneessa opis-
kelijoiden lukutila entistäänkin pienemmäksi ja tällä tavalla on huoneessa liian 
vähän ilmaa. Se pöly, basillien ja bakteerien paljous, mikä hyllyiltä nostetaan, on 
omansa vaarantamaan opiskelijoita. – – Että tälläkin asialla todella on kiire, sitä 
todistaa parhaiten se tilasto, joka vallan masentavasti todistaa, miten runsaasti 
keuhkotauti on ylioppilasnuorison keskuudessa päässyt pesiytymään. Turhaa on 
rakentaa sairaaloita ja kustantaa kallista sairaanhoitoa ylioppilaille jos heidän 
opiskelupaikkansa pidetään taudin leviämispaikkoina. Tarpeetonta on moittia 
professoreita ja heidän oppilaitaan veltoiksi ja laiskoiksi jos heille ei voida heidän 
työhuoneissaan antaa edes kaikkein välttämätöntä, raitista ilmaa.”891  
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Keskustelun päätteeksi eduskunta hyväksyi maatalousvaliokunnan esityksen 
kiirehtiä korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen laitosrakennusten toteutta-
mista. Esitys jätti kuitenkin sijoituspaikan vielä avoimeksi.892

Vuonna 1933 Sunila vetäytyi pois poliittiselta näyttämöltä terveydellisistä syistä 
ja siirtyi virkavapaalle Maataloushallituksen ylijohtajan virasta.893 Tämä näkyi 
myös suunnanmuutoksena maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan rakennus-
suunnitelmissa: kaikki laitosrakennukset haluttiin nyt keskustaan Unioninkadun 
varrelle. Viikin ja Malmgårdin koetilojen hoitokunta antoi huhti- ja toukokuussa 
1934 maatalousministeriölle professori J. Paatelan laatimat suunnitelmat ja kus-
tannusarviot Unioninkadun varteen suunnitelluista laitosrakennuksista, niiden 
suunnittelukustannuksista sekä Viikin ja Malmgårdin tiloille sijoitettavista 
koetoiminta- ja talousrakennuksista ja niiden suunnittelukustannuksista. Tiede-
kunta hyväksyi nämä suunnitelmat kesäkuussa 1934.894 Edelleen toukokuussa 
1934 valtioneuvosto päätti siirtää korkeimman maatalous- ja metsätieteellisen 
opetuksen uudisrakennusten suunnittelun maatalousministeriön alaisuudesta 
opetusministeriön alaisuuteen.895 

Tiedekunnan rakennushankkeiden hidas eteneminen huomattiin myös etujär-
jestöissä. Asiaa alkoi ajaa aktiivisesti Agronominen yhdistys. Samoihin aikoihin 
kun eduskunta käsitteli tiedekunnan rakennushankkeita keväällä 1934, Agrono-
minen yhdistyksen kevätkokous päätti tukea Cajanderin komitean ehdotuksia ja 
tiedekunnan laitosrakennusten pikaista rakentamista Helsinkiin. Yhdistys myös 
kutsui koolle maa- ja metsätalousalan järjestöjen edustajat keskustelemaan tiede-
kunnan rakennusprojekteista. Neuvottelussa korostettiin erityisesti, että uusilla 
laitosrakennuksilla saatettiin tehostaa tiedekunnan opetusta.896 

Marraskuussa 1934 Yliopiston konsistori antoi kanslerille lausunnon maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan rakennushankkeesta. Sen mukaan oli välttä-
mätöntä niin pian kuin mahdollista ryhtyä rakentamaan uusia laitostiloja. Tämän 
vuoksi lääketieteellisen tiedekunnan vanha ja uusi klinikka sekä patologis-anato-
minen laitos piti siirtää pois Unioninkadun varrelta ennen maataloustieteellisten 
laitosten rakentamista. Klinikkatontin vapaana olevalle alueelle samoin kuin 
Unioninkadun ja Fabianinkadun väliselle vapaalle tontille saattoi kuitenkin he-
ti alkaa rakentaa. Konsistorilla ei ollut mitään sitä vastaan, että metsätieteiden 
laitosrakennuksen yhteyteen rakennettaisiin myös rakennus metsätieteelliselle 
tutkimuslaitokselle. Konsistori ehdotti, että ensin myönnettäisiin varoja suun-
nittelua varten ja sen jälkeen rakennustoimintaa varten.897 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uudisrakennukset tulivat jälleen 
eduskunnan käsittelyyn valtion vuoden 1935 tulo- ja menoarvion käsittelyn 
yhteydessä joulukuussa 1934. Tuolloin päätettiin niistä uudisrakennuskohteista, 
jotka saivat lisämäärärahoja kiireellisiä rakennustöitä varten. Valtiovarainvalio-
kunta esitti varojen myöntämistä tiedekunnan laitosrakennusten toteuttamista 
varten.898 Edustaja Mauno Pekkala puhui jälleen maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan uudisrakennusten puolesta. Kokoomuksen edustaja, agronomi 
Kalle Soini ihmetteli, miksei hallitus ollut edelleenkään ryhtynyt toimiin näiden 
rakennusten toteuttamiseksi. Tiedekunnan opiskelijoiden lukumäärä oli jälleen 
kasvanut, joten tilanne näytti huolestuttavalta. Sen vuoksi hän esitti, että jo seu-
raavana vuonna aloitettaisiin rakennustyöt, joissa voisi käyttää valtion työttö-
myysmäärärahoja.899 
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18. Vain Metsätalo toteutuu

Keväällä 1935 rakennushanke eteni edelleen hitaasti: vaikka eduskunta oli myön-
tänyt lisämäärärahoja tiedekunnan uusille laitosrakennuksille vuonna 1934, ra-
kennusprojektille ei riittänyt näistä määrärahoista mitään. Sen vuoksi oikeustie-
teen professori T. M. Kivimäen hallitus teki vuoden 1935 alussa esityksen 441 000 
markan (nykyrahassa noin 150 000 euroa) määrärahan myöntämiseksi lähinnä 
laitosrakennusten piirustusten hankkimiseksi eli suunnitteluun, kuten Yliopis-
ton konsistori oli ehdottanutkin marraskuussa 1934.900 Valtiovarainvaliokunnan 
mielestä rakennustöiden aloittamista tuli kiirehtiä, sillä korkeimman maatalous- 
ja metsäopetuksen huoneistotilanne oli ollut pitkään vaikea.901 Eduskunta päätti 
myöntää määrärahan maaliskuussa 1935.902 

Tiedekunnan rakennushanketta näytti uhkaavan ehdotus Turkuun perustet-
tavasta ruotsinkielisestä maataloudellisesta tiedekunnasta, joka oli osa ajatusta 
suomenkielistää kokonaan Helsingin Yliopisto ja siirtää ruotsinkielinen opetus 
muualle. Maaliskuussa 1935 julkaistiin rehtori K. R. Brotheruksen ja maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Erik Lönnrothin laatima komiteamietintö 
ruotsinkielisen yliopiston perustamisesta. Mietinnössä oli erikseen Brotheruksen 
ja Lönnrothin omat ehdotukset. Rehtori Brotherus oli sitä mieltä, että mahdol-
lisesti Turkuun perustettavaan ruotsinkieliseen korkeakouluun piti perustaa 
myös maataloudellinen tiedekunta ruotsinkielistä agronomikoulutusta varten. 
Ehdotuksen mukaan tiedekunnassa olisi viisi professuuria ja yksi apulaisen virka, 
vaikka Brotherus itse epäili, että virkoja olisi vaikea täyttää, sillä ”viime aikoina 
ruotsinkielisellä taholla ei ole esiintynyt paljon harrastusta maataloudellisia tie-
teitä kohtaan”. Lisäksi Brotherus epäili, halusivatko Helsingin Yliopiston ruotsin-
kieliset agronomiylioppilaat siirtyä opiskelemaan Turkuun.903 

Metsänarvioimisen professori Erik Lönnroth puolestaan vastusti maatalous-
tieteellisen tiedekunnan perustamista Turkuun ilmeisesti ensisijaisesti sen vuok-
si, että tuolloin korkeimpaan maatalousopetukseen käytettäviä resursseja olisi 
jouduttu jakamaan Helsingin Yliopiston ja uuden korkeakoulun kesken, ja uusi 
tiedekunta olisi voinut myös vaarantaa maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan rakennushanketta. Lönnroth perusti uuden tiedekunnan tarpeettomuutta 
sillä, että jo Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 
valmistui liian vähän agronomeja. Heistä hyvin pieni osa oli äidinkieleltään 
ruotsinkielisiä, joten ”[a]rvelu, että juuri ruotsinkielinen maataviljelevä väestö 
olisi huomattavalla tavalla käyttänyt hyväkseen agronomista opetusta yliopis-
tossa, osoittautuu siis paikkansapitämättömäksi”. Maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan opiskelijoista noin 90 prosenttia oli suomenkielisiä 1930-luvun 
jälkipuoliskolla, joten Lönnroth arveli, että tulevaisuudessa kun tiedekunta oli 
kokonaan suomenkielistetty, ruotsinkieliset ylioppilaat saattoivat edelleenkin 
opiskella maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Myöskään erillinen ruot-
sinkielinen yliopistollinen metsäopetus ei ollut professori Lönnrothin mielestä 
tarpeellinen, sillä hänen mielestään Suomen ruotsinkielisillä ei ollut paljonkaan 
metsiä.904 Ehdotus ruotsinkielisestä korkeakoulusta ei toteutunut, mutta vuonna 
1937 Helsingin Yliopiston ainoaksi virkakieleksi ja opetuskieleksi tuli suomi, ja 
ruotsinkielistä opetusta varten perustettiin 15 professuuria ruotsinkielistä ope-
tusta varten vuonna 1938.905
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Opetusministeriö alkoi jouduttaa tiedekunnan laitosrakennusten rakentamis-
ta kehottamalla toukokuussa 1935 konsistoria perustamaan rakennuskomitean. 
Konsistori asettikin sellaisen muutaman päivän kuluttua. Sen puheenjohtajaksi 
valittiin rehtori K. R. Brotherus, ja muiksi jäseniksi valittiin maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan dekaani, metsänarvioimistieteen professori Erik Lönnroth, 
patologian professori Harry Castrén, kasvinviljelytieteen professori J. O. Sauli 
sekä arkkitehdit J. S. Sirén ja Onni Tarjanne.906 

Kun rakennushanke eteni, myös arkkitehdit alkoivat ymmärtää, kuinka kau-
punkikuvallisesti merkittävästä hankkeesta oli kyse. Tiedekunnan rakennusko-
mitean työskentelyn alkuvaiheessa komitean jäsen arkkitehti J. S. Sirén ehdotti, 
että järjestettäisiin asemakaavakilpailu rakennusten sijoittamisesta Unionin-
kadun tonteille. Edelleen syyskuussa 1935 Suomen Arkkitehtiliitto ehdotti, että 
tiedekunnan rakennuksille valittaisiin kokonaan uusi rakennuspaikka keskustan 
ulkopuolelta kaupungin läheisyydestä. Arkkitehtiliitto pelkäsi, että maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan uudisrakennukset tuhoaisivat Kruununhaan kau-
punginosan rakennustaiteellisen ja asemakaavallisen erityisluonteen, jos niiden 
tieltä täytyisi purkaa rakennuksia ja jos ne rakennettaisiin liian tiheään. Loka-
kuussa 1935 konsistori kuitenkin hylkäsi Arkkitehtiliiton sekä arkkitehti Sirénin 
ehdotuksen, sillä tiedekunnan rakennushankkeet uhkasivat muuten lykkääntyä 
ja joutua uudelleen eduskunnan ja hallituksen käsiteltäviksi. Ehdotuksen hyl-
käämistä olivat kannattaneet myös Agronomien Yhdistys ja Metsänhoitajaliitto. 
Lisäksi konsistori päätti antaa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uudis-
rakennusten suunnittelu- ja sijoittelutehtävän arkkitehti Paatelalle, joka alusta 
asti oli ollut mukana suunnittelutyössä.907 

Keväällä 1935 Yliopiston ja Helsingin kaupungin välille tuli erimielisyyttä maa-
talousopetukselle varatusta klinikkatontista, sillä kaupunki ei halunnut luopua 
oikeudestaan rakentaa korttelin lävitse katua (nykyisin Yrjö-Koskisen katu).908 
Koska rakennussuunnitelmista oli ollut erimielisyyttä Helsingin kaupungin ja 
Suomen Arkkitehtiliiton kanssa, tiedekunnan rakennuskomitea eteni harkiten 
tehtävässään. Erityisesti maataloustieteellisten laitosrakennusten suunnittelu 
hankaloitui. Tiedekunnan laitosrakennukset oli tarkoitus sijoittaa kaupungin 
keskustaan keskeiselle paikalle, joten rakennusten sijoittelu haluttiin tehdä tar-
kasti: rakennuskomitean mielestä uudisrakennusten tuli muodostaa ”arkkitehto-
nisesti eheän ja kaupunkikuvalle edullisen kokonaisuuden”. Sen vuoksi komitea 
ei halunnut rakentaa klinikkatonttia liian täyteen vaan halusi toteuttaa vain osan 
rakennuksista, ennen kuin alueen sairaala- ja muut rakennukset tyhjennettäisiin.

Valtioneuvosto hyväksyi tiedekunnan laitosrakennuksia koskevan asemakaa-
vaehdotuksen 7. toukokuuta 1936. Tämän jälkeen tiedekunnan rakennustoimi-
kunta tilasi luonnospiirustukset kaikista uudisrakennuksista.909 Maataloustie-
teellisten laitosrakennusten toteuttaminen näytti kuitenkin hankalalta vuonna 
1936, mutta metsätieteellisten rakennusten – sekä Yliopiston laitosten tilojen että 
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen tilojen – toteuttamiseen saatettiin ryhtyä 
välittömästi. Sen vuoksi näiden rakennusten suunnitteluun keskityttiin ensim-
mäisenä ja niihin sijoitettiin myös tiedekunnan kaikkien rakennusten yhteinen 
keskuslämmityslaitos polttoainevarastoineen.910 

Kun laitosrakennusten suunnitelmat olivat lopulta kunnossa, rakentamiselle 
ei kuitenkaan näyttänyt enää riittävän valtion varoja. Maatalous-metsätieteelli-
nen tiedekunta halusi rakennushankkeelleen 7 miljoonaan markan (nykyrahassa 
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noin 2,3 miljoonaa euroa) määrärahan vuoden 1937 budjettiin, mutta hallituksen 
budjettiesitykseen tuli siitä vain 2 miljoonaa markkaa (noin 0,7 miljoonaa euroa). 
Tämän vuoksi syyskuussa 1936 professori A. K. Cajanderin johdolla kuusi kansan-
edustajaa teki aloitteen korotetun määrärahan saamiseksi korkeimman maata-
lous- ja metsäopetuksen uudisrakennuksien rakentamista varten, sillä rakennus-
piirustukset olivat valmistumassa. Aloitteen tekijät perustelivat lisämäärärahaa 
sillä, että he pitivät ”välttämättömänä, että mahdollisimman pian vapaudutaan 
siitä huoneistokurjuudesta, joka korkeimman maa- ja metsätalousopetuksen 
alalla on jo usean vuosikymmenen ajan vallinnut ja joka ehkäisee sekä lamauttaa 
opetus- ja tutkimustyötä vahingoksi niille tuotantoaloille, joista maamme hyvin-
vointi ratkaisevasti riippuu”.911 

Valtionvarainvaliokunta ei suostunut korottamaan määrärahaa kuin 5 miljoo-
naan markkaan (noin 1,6 miljoonaa euroa). Se kuitenkin huomautti, että maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan tilanpuutteen vuoksi uudisrakennukset pitäisi 
toteuttaa nopeammin kuin hallituksen esitys edellytti. Lisäksi tuli ottaa huomi-
oon, että vuodelle 1940 oli suunnitteilla ”metsätieteellisten tutkimuslaitosten kan-
sainvälisen liiton [IUFRO:n] kongressi ja kaiken todennäköisyyden mukaan myös 
maailman metsäkongressi, joihin molempiin useat kymmenet eri kansat kaikista 
maanosista lukuisine edustajineen osallistuvat, tulevat pidettäväksi Helsingissä 
ja on luonnollisesti tärkeätä, että p. o. rakennukset [eli sekä korkeimman maa-
talous- että metsäopetuksen laitosrakennukset] siihen mennessä ovat valmiit”.912 
Lisäksi metsätieteellisen tutkimuslaitoksen uudisrakennukseen varattiin puoli-
toista miljoonaa markkaa (noin puoli miljoonaa euroa).913 Näin rakennusprojek-
tia joudutettiin sillä, että Helsinkiin tuleville kansainvälisille vieraille haluttiin 
näyttää uusia laitosrakennuksia ränsistyneiden vuokrahuoneistojen sijaan.

Eduskunta myös ehdotti, että maatalous-metsätieteellinen tiedekunta muut-
taisi rakennussuunnitelmia niin, että propedeuttisen opetuksen rakennukset 
tulisivat Snellmaninkadun puolelle ja varsinaiset maataloustieteelliset laitosra-
kennukset Unioninkadun puolelle – siten ne olisi helpompi toteuttaa ensimmäi-
senä klinikkatontin ahtauden vuoksi. Konsistori teki eduskunnan ehdottamat 
muutokset rakennussuunnitelmiin marraskuussa 1936, ja valtioneuvosto hyväk-
syi muutokset joulukuussa 1936.914

Vuodeksi 1940 suunniteltu Metsätieteellisten Tutkimuslaitosten Kansainväli-
sen liiton eli IUFRO:n (International Union of Forest Research Organizations) 
kongressi oli tärkeä koko Suomen tiede-elämälle, sillä 1930-luvulla suomalainen 
metsäntutkimus oli noussut kansainvälisesti arvostetuksi ja suomalaiset met-
säntutkijat olivat päässeet keskeiseen asemaan IUFRO:ssa.915 Vuonna 1937 Yli-
oppilaslehdelle antamassaan haastattelussa metsänarvioimisen professori Erik 
Lönnroth painotti juuri IUFRO:n suunnitellun kongressin merkitystä maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan rakennusprojektin nopeuttajana: ”Maahamme 
tulee vuonna 1940 kansainvälisten metsätieteilijöiden kongressi, jonka johdosta 
pyrimme tietysti saamaan laitoksemme valmiiksi. Jo ennakkotietojen perusteella 
tullee kongressiin varsin runsaasti metsätieteilijöitä, ainakin noin 1,000 henkeä, 
ja haluaisimme tietysti näyttää heille parasta, mitä meillä on tarjottavana. Tähän 
velvoittaa jo suomalaisen metsätieteiden tunnustettu asema maailmassa. Edus-
kuntakin on hyväksynyt tämän seikan perusteeksi kiirehtiessään ensimmäisen 
rakennusvaiheen päättymistä mainituksi vuodeksi. Vuonna 1940 tulee siten koko 
metsätieteellinen puoli olemaan valmis.”
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IUFRO:n maailmankongressin lisäksi professori Lönnrothin mielestä raken-
nushankkeen pikaiseen toteuttamiseen oli vaikuttanut tiedekunnan vaikea tilan-
ahtaus: ”käytettävissä olevat rakennukset sijaitsevat erillään toisistaan, ovat liian 
ahtaita ja epämukavia. Sekä opetus- että tutkimustyö on joutunut siitä suuresti 
kärsimään. Esim. muutamille luennoille, jotka alkavat klo 8 aamulla, saapuu yli-
oppilaita jo puolta tuntia aikaisemmin, jotta saisivat paikan luentosalissa. Usein 
ovat eteiset ja käytävätkin täynnä ylioppilaita. Tilanne tässä suhteessa on nykyisin 
käynyt yhä vaikeammaksi, sillä tiedekuntanne opiskelijaluku on viime vuosina 
huomattavasti kasvanut.” 916

Samaan aikaan 1930-luvulla Helsingin Yliopistossa oli meneillään toinen mer-
kittävä rakennusprojekti eli Tulenheimon komitean ehdottamana Yliopiston Pää-
rakennuksen ja sen juhlasalin laajennus, joka vei Yliopiston rakennustoimintaan 
suunnattuja valtion varoja ja näin osaltaan hidasti maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan laitosrakennuksien rakentamista. Päärakennuksen laajentamista oli 
suunniteltu samaan aikaan korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen uusien 
laitosrakennusten kanssa 1910-luvulta alkaen. Yliopiston jatkuva tilanpuute johti 
vuonna 1931 järjestettyyn Päärakennuksen laajennuksen suunnittelukilpailuun. 
Vuoden 1933 lopulla Yliopiston rakennuskomissio kutsui arkkitehti J. S. Sirénin 
laatimaan klassismin tyylin mukaiset luonnospiirustukset. Hanke eteni hitaasti 
huonon taloudellisen tilanteen vuoksi mutta myös sen vuoksi, että hanke aiheutti 
kiivasta keskustelua eri tyylisuuntien edustajien välillä, lähinnä funktionalismin 
puolesta ja sitä vastaan. Päärakennuksen laajennusosa ja juhlasalin laajennus 
toteutettiin vuosina 1935–1940.917 

Seuraavaksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan rakennushanke viiväs-
tyi vuodella sen vuoksi, että opetusministeriö ei antanut Yliopistolle vuodelle 
1937 määrättyä 5 miljoonan markan (nykyrahassa noin 1,6 miljoonaa euroa) 
määrärahaa ennen arkkitehti Jussi Paatelan lopullisten rakennuspiirustusten 
valmistumista. Konsistori hyväksyi rakennuspiirustukset syyskuussa 1937. Maa-
talousministeriö hyväksyi metsätieteellisen tutkimuslaitoksen rakennuksen 
piirustukset marraskuussa 1937. Tiedekunta pyysi vuoden 1938 valtionbudjettiin 
rakennusmäärärahaa 25 miljoonaa markkaa (noin 8 miljoonaa euroa), mutta Yli-
opisto konsistori hyväksyi – ilmeisesti Päärakennuksen laajennustöiden vuoksi 
– vain 15 miljoonan markan (noin 5 miljoonaa euroa) määrärahaesityksen valtion 
budjettiin.918

Vuonna 1937 Maatalous-lehdessä oli ”Maataloustiedekunnan uudisrakennus-
ohjelma toteutuu” -artikkeli, jossa esiteltiin yksityiskohtaisesti rakenteilla olevia 
Malmgårdin ja Viikin koetiloja ja niiden rakennuksia. Artikkelin kirjoittajan 
mielestä oli vihdoinkin ryhdytty tekoihin, jotta tiedekunta saisi asianmukai-
set laitosrakennukset: ”Kunhan vain tarpeelliset määrärahat saadaan, voidaan 
tarkoitusta varten varatuilla ns. sairaalatonteilla Helsingissä ryhtyä rakennus-
töihin, kohottamaan niitä rakennuksia, joissa maatalous- ja metsätieteitä voidaan 
vaalia nykyistä monin verroin paremmissa olosuhteissa ja mahdollisesti myös-
kin paremmin tuloksin. Tällä ei suinkaan tarkoiteta sitä, että tähän mennessä 
saavutettuja tuloksia olisi väheksyttävä, vaan sitä, että kun päästään nykyisestä 
sietämättömästä tilanahtaudesta avarampiin oloihin, ja kun opetus saadaan 
havainnollisemmaksi, se samalla luonnollisesti voi muuttua tehokkaammaksi.” 
Kirjoittaja piti toisaalta hyvänä, että maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
rakennuskysymyksen ratkaisu oli lykkääntynyt, sillä tiedekunnan opiskelijoiden 
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lukumäärä oli kasvanut: ”Tällä hetkellä sitävastoin voidaan rakennustoiminta 
suunnitella vähintään niin suureksi kuin agronomi- ja metsänhoitajakunnan 
todellinen vuotuinen tarve edellyttää.” Toisaalta tiedekunnan kasvu olikin joh-
tanut siihen tilanteeseen, että tulevaisuudessa piti rajoittaa opiskelijamääriä myös 
tilakysymyksen vuoksi.919 

Samaan aikaan kun maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uudisrakennuk-
sia suunniteltiin, elettiin nousukautta 1930-luvun loppupuolella. Tämän vuoksi 
rakennuskustannukset nousivat, ja monien mielestä julkisia rakennushankkeita 
piti toteuttaa enemminkin lamakausina. Kauppalehden pääkirjoitus puuttuikin 
asiaan pääkirjoituksessaan marraskuussa 1937. Lehden mielestä periaate rakentaa 
pulakausina oli unohtunut, kun oli aloitettu ”maatalous-metsätieteellisten yli-
opistorakennusten” rakennustyöt keskellä nousukautta ja kiihkeintä rakennus-
toimintaa. Tämä siitä huolimatta, että Kauppalehden mielestä tiedekunnan ope-
tustoiminta oli ”ahtaissa ja epämukavissa suojissa”. Sanomalehti myös ihmetteli, 
miksi uudet laitosrakennukset oli päätetty rakentaa kaupungin keskustaan, kun 
maatalouden edustajat olivat halunneet ne pääkaupungin lähistölle.920 

Kauppalehden kanta edusti kaupan ja teollisuuden intressejä, jotka kilpaili-
vat maatalouden intressien kanssa samaan aikaan, kun maatalouden merkitys 
vähitellen väheni ennen toista maailmansotaa. Sen vuoksi pakinoitsija Silmä ja 
korva vastasi Kauppalehden pääkirjoitukseen maatalouden äänenkannattajassa 
eli Maatalous-lehdessä vuoden 1937 lopulla. Hänen mielestään maatalous-met-
sätieteellisen tiedekunnan huoneistot eivät olleet vain ahtaat ja epämukavat 
vaan huonommat ja huonommin varustetut kuin maatalouskoulujen ja uusien 
kansakoulujen tilat. Kirjoittaja myös epäili, että Helsingin Yliopiston muista 
laitoksista tuskin löytyi huonompia tai kurjempia tiloja kuin maatalous-met-
sätieteellisen tiedekunnan laitoksilla. Pakinoitsija oli myös sitä mieltä, että 
Kauppalehti suhtautui kielteisesti maatalouteen mutta luonnollisesti puolusti 
kaupan- ja teollisuudenalojen koulutusta: samaan aikaan Teknillistä Korkea-
koulua ja Kauppakorkeakoulua laajennettiin, mutta maatalous- ja metsätieteille 
tärkeä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ei Kauppalehden mukaan saanut 
uudistua. Lisäksi Maatalous-lehden kirjoittaja näki Kauppalehden kirjoituksessa 
maaseutu–kaupunki-vastakkainasettelua: Kauppalehti ei suvainnut, että maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan laitokset sijaitsisivat kaupungin keskustassa 
kuten Teknillinen Korkeakoulu ja Kauppakorkeakoulu: ”Ehkäpä se ei ole sen 
[Kauppalehden] arvolle sopivaa!?”921 

Tiedekunnan uusien laitosrakennusten arvioitiin maksavan urakkatarjousten 
perusteella yhteensä 52,5 miljoonaa markkaa (nykyrahassa noin 17 miljoonaa eu-
roa). Tästä tiedekunnalle oli jo varattu noin puolet eli 20 miljoonaa markkaa (ny-
kyrahassa noin 6,5 miljoonaa euroa), joka riitti vain Metsätalon rakentamiseen. 
Lisäksi rakennussuunnitelmat edellyttivät, että työt aloitettiin metsätieteellisistä 
laitosrakennuksista, koska siellä sijaitsi kaikkien rakennusten lämpökeskus. Maa-
liskuussa 1938 konsistori kuitenkin pyysi valtioneuvostolta suostumusta siihen, 
että samalla tehtäisiin urakkasopimus kaikista rakennuksista, jotta sitouduttai-
siin toteuttamaan myös maataloustieteelliset laitosrakennukset. Rakennushalli-
tus suostuikin siihen, että Metsätalon rakennustyöt aloitettaisiin samana vuonna 
lämpökeskuksen vuoksi ja koska Metsätalo muodosti saman rakennuksen metsä-
tieteellisen tutkimuslaitoksen tilojen kanssa, jonka rakennustöiden aloittamisen 
maatalousministeriö oli jo hyväksynyt. Rakennushallitus ei kuitenkaan suostunut 
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siihen, että samalla olisi tehty urakkasopimus kaikista rakennuksista, sillä niitä 
varten ei ollut vielä määrärahoja.922 Lopulta Yliopisto sai luvan tehdä urakka-
sopimuksen vain Metsätalon rakentamisesta. Sopimus tehtiin huhtikuussa 1938 
rakennusmestari Otto Wuorion kanssa noin 27,4 miljoonan markan (nykyrahassa 
noin 9 miljoonaa euroa) hintaan, josta Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen osuus 
oli noin 8,6 miljoonaa markkaa (nykyrahassa noin 3 miljoonaa euroa).923

Metsätalon peruskivi laskettiin 30. toukokuuta 1938. Tilaisuudessa oli läsnä 
eduskunnan ja hallituksen jäseniä sekä yliopistolaisia ja suuri joukko metsän-
tutkimuksen ja metsätalouden edustajia. Tilaisuudessa piti puheen tiedekunnan 
rakennuskomitean puheenjohtaja, rehtori Brotherus. Hän myös muurasi perus-
tukseen kuparisen putken, johon oli kätketty pergamenttiasiakirja. Edelleen 
24. syyskuuta 1938 vietettiin rakennuksen harjannostajaisia. Läsnä olivat muun 
muassa pääministeri A. K. Cajander ja rehtori Kaarlo Linkola, joka piti puheen.924

Metsätalon rakennustöiden edetessä tiedekunta yritti saada määrärahoja 
maatalousopetuksen ja propedeuttisten aineiden laitosrakennusten rakentamis-
ta varten. Vuoden 1939 menoarvioon oli tarkoitus saada 25 miljoonaa markkaa 
rakennustöille ja 3 miljoonaa kalusteille. Tästä esityksestä hallitus ja eduskunta 
hyväksyivät vain puolet eli 12,5 miljoonaa markkaa (nykyrahassa noin 4 miljoo-
naa euroa) rakennustöille sekä 3 miljoonaa markkaa (nykyrahassa noin miljoona 
euroa) Metsätalon kalusteille ja laitteille. Määrärahojen siirto ei kuitenkaan on-
nistunut: heinäkuussa 1938 Helsingille oli myönnetty vuoden 1940 kesäolympia-
laisten isännyys, minkä vuoksi Helsinkiin suunniteltiin suuria rakennushank-
keita. Niinpä vuoden 1939 alussa valtioneuvosto päätti siirtää tiettyjä budjetoituja 
yleisiä rakennushankkeita tuonnemmaksi, eli rakennushankkeisiin budjetoituja 
rahoja sai käyttää vain valtioneuvoston erityisellä suostumuksella. Tällaista suos-
tumusta ei saatu, ja näin maataloustieteiden laitosrakennuksia ei enää ehditty 
rakentaa ennen toista maailmansotaa.925

Maatalouden edustajat olivat pettyneitä ratkaisuun, että ensin rakennettiin 
Metsätalo ja korkein maatalousopetus sai odottaa laitosrakennuksiaan. Maata-
lous-lehden pakinoitsija Silmä ja korva kirjoitti tiedekunnan rakennushankkeesta 
vuonna 1939: ”Työhön ryhdyttiinkin, mutta ensin alettiin, valtioneuvoston niin 
päätettyä, rakentaa metsäpuolen rakennuksia. Oli tulossa kongressi – maatalous 
jouti odottaa. Ja sen edustajat alkoivat odottaa seuraavaa vuotta ja uutta lisä-
määrärahaa vuoden 1939 menoarvioon. Mutta kuinka ollakaan, sen perustelut 
antoivat aihetta olettaa, ettei tänä vuonna vieläkään maatalouspuolen rakennuk-
sen peruskiveä laskettaisi. Siksipä valtiovarainvaliokunta selvensi perusteluja. 
Eduskunnan istunnossa hallituksen taholta sanottiin: kyllä asia selvä on, maa-
talouspuolen rakennuksia aletaan rakentaa. Tosin joku toinen ehätti nauraen 
sanomaan: järjestäkää tekin, maatalousmiehet, kongressi! – Sellainenhan meillä 
kyllä piakkoin on, mutta sitä ennen toivat tänne Suomeen nuo olympiakisat. Taas 
sai korkein maatalousopetus jäädä odottamaan. Oikeastaan Suomen maatalous 
kokonaisuudessaan odottaa, mutta miten kauan?”926

Vielä Jatkosodan aikana yritettiin jatkaa tiedekunnan rakennushanketta. 
Lokakuussa 1941 kokoomuslaisen kansanedustaja Kalle Soinin johdolla viisi ag-
ronomia ja pääjohtaja A. K. Cajander tekivät eduskunnassa raha-asia-aloitteen, 
että maataloustieteellisille laitosrakennuksille myönnettäisiin 15 miljoonan 
määräraha valtion budjetissa. Aloitteessa huomautettiin, että alun perin oli 
tarkoitus rakentaa ensin korkeimman maatalousopetuksen laitosrakennukset, 
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sillä näiden laitosten tilanne oli kaikkein hankalin. Vuoden 1939 talousarviosta 
jäädytetyistä rakennusmäärärahoista oli vielä jäljellä noin 12,2 miljoonaa mark-
kaa (nykyrahassa noin 4 miljoonaa euroa). Aloitetta perusteltiin sillä, että ”[r]
akennustöiden aloittamisen edelleenkin lykkääminen herättää maatalouspiireissä 
ymmärrettävistä syistä vakavaa huolestumista. Onhan korkeimman maatalous-
opetuksen kehittäminen ja asianmukainen hoito opiskelijamäärän vuosi vuodelta 
yhä kasvaessa ja jo alunperinkin varsin ahtaiden ja tarkoitukseen soveltumatto-
mien huoneistojen jatkuvasti rappeutuessa joutunut suorastaan voittamattomiin 
vaikeuksiin, jotka olisi mitä pikimmiten poistettava. Tähän kehoittaa erikoisesti 
nykyisenä ajankohtana se korkeimman maatalousopetuksen saaneiden am-
mattivoimien tarve, jota laajentuneen maataloutemme voimakas kehittäminen 
samoin kuin jälleenrakennustyömme edellyttää.”927 Valtiovarainvaliokunta ei 
kuitenkaan ottanut menoarvioon ehdotettua määrärahaa ”rahallisista syistä” 
eli sodan vuoksi. Mutta valiokunta ehdotti, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin 
uudisrakennusten toteuttamiseksi.928

Vuonna 1939 valmistuneesta Metsätalosta tuli Helsingin Yliopiston näyttävin 
1930-luvun uudisrakennus, joka kertoi metsätieteiden arvostuksesta. Metsätie-
teellisiä laitoksia ja Metsätieteellistä tutkimuslaitosta varten rakennettu Metsä-
talo oli Yliopiston ensimmäinen funktionalistisen tyylin mukainen rakennus, 
ja se rikkoi Unioninkadun varren empiretyylisten yliopistorakennusten nauhan. 
Funktionalismista kertovat erityisesti ulkoseinien vaalea ja sileä rappaus sekä 
ikkunajako ja ikkunoiden puitejaot, väljät aulatilat ja sisätilojen lasipinnat sekä 
monet muut yksityiskohdat. Karut ja asialliset yksityiskohdat sekä puun käyttö 
sisätiloissa viittaavat metsänhoitajiin ja metsäteolliseen. 

Kuusikerroksinen Metsätalo koostuu kolmesta osasta: pohjoissiivestä ja etelä-
siivestä, joita yhdistää keskiosa. Metsätieteelliset laitokset sijoitettiin Metsätalon 
pohjoissiipeen ja keskiosaan, Metsätieteellinen tutkimuslaitos eteläsiipeen. Tie-
dekunnan istuntosali, dekaanin vastaanotto-osasto ja opettajien huoneet olivat 
pääkerroksessa keskisiivessä. Unioninkadun puoleisista matalista siipirakennuk-
sista toinen oli metsätieteiden laitoksille ja toinen tutkimuslaitokselle, ja oli niissä 
metsäteknologiset laitokset meluisien laitteiden vuoksi. 929

Metsätalosta puuttuu akateemisen maailmaan viittaava klassinen symboliikka. 
Ulkoapäin Metsätalo vaikuttaa samanlaiselta kuin monet muut tuon ajan julkiset 
rakennukset kuten virastot ja sairaalat, mutta metsien ja puiden sanoma tulee 
esiin talon sisäpuolella. Metsätalon kalusteissa on käytetty monia eri puulajeja, 
myös ulkomaisia puulajeja, jolla haluttiin korostaa metsätieteiden kansainväli-
syyttä, ja sisustuksen puupinnat ovat maalaamattomia. Metsätieteellisten laitos-
ten irtokalusteet suunnittelivat aikakauden tunnetut sisustusarkkitehdit Arttu 
Brummer, Runar Engblom ja Walter Rumjantsew ja Metsätieteellisen tutkimus-
laitoksen kalusteet suunnittelija Maija Heikinheimo.930

Maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle huhtikuussa 1931 varatut Viikin ja 
Malmgårdin koetilat931 olivat aluksi huonokuntoisia. Tilojen hoitoa ja käyttöä 
suunnitteli kolmihenkinen hoitokunta, jonka puheenjohtajana oli tiedekunnan 
dekaani. Ennen käyttöönottoa tiedekunnan uudet koetilat piti tehdä opetukseen 
ja tutkimukseen soveltuviksi: niiden peltoja parannettiin, vanhoja rakennuksia 
kunnostettiin ja niille rakennettiin uusia tarpeellisia rakennuksia. Yliopisto ei 
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kuitenkaan aluksi saanut määrärahoja Viikin ja Malmgårdin tilojen kunnostami-
seen, joten ne päätettiin vuokrata Vankeinhoitovirastolle, joka maksoi vuokran 
vankityönä. Vankeinhoitovirasto perusti tiloille vankilasiirtolat, joiden vangit 
rakensivat koetilat.932 

Vankeinhoitovirasto raivasi Malmgårdin tilalle noin 40 hehtaaria uutta peltoa 
ja laidunta ja rakensi alueelle useita rakennuksia. Kun pellot oli kunnostettu ja 
suunnitellut rakennukset saatu melkein toteutetuksi – vuonna 1941 valmistuivat 
oppilas- ja ruokalarakennus –, Malmgård otettiin tiedekunnan käyttöön Jat-
kosodan aikana 14.3.1942. Jo ennen tätä Malmgårdin lähellä olevan Mäkkylän 
sotilasvirkatalon metsiä käytettiin metsäopetuksessa. Huhtikuussa 1942 maa-
talousministeriö asetti kolmihenkisen valvojakunnan professori Rurik Pihkalan 
johdolla valvomaan tilanhoitoa. Malmgårdia tuli hoitaa muiden tilojen tavoin 
mutta käyttää pääasiassa maanviljelystalouden opetus- ja tutkimustarkoituksiin. 
Valvojankunnan tuli käyttää tilanhoidosta tullut ylijäämä maanviljelystaloudel-
lisiin tutkimusvälineisiin, tutkimuksiin ja kokeisiin sekä metsänhoidosta synty-
nyt ylijäämä metsäopetuksen tutkimusvälineisiin, tutkimukseen ja opetukseen. 
Vankeinhoitoviraston vuokrasopimus Malmgårdissa päättyi maaliskuussa 1942, 
mutta alueella pidettiin vankisiirtolaa kesäkuuhun 1945 asti maanviljely- ja ra-
kennustöitä varten.933

Ennen vuotta 1945 Vankeinhoitovirasto rakensi Viikin alueelle maatilan hoi-
toon ja opetukseen tarkoitetut tarpeelliset rakennukset: ajokaluvaja (valmistui 
vuonna 1932), talli ja puimala (1934–1935), 88 lehmän tiilinen navetta (1935–1936), 
sikala (1936), yhdistetty pesutupa-, sauna- ja leipomorakennus (1937), laborato-
riorakennus (1936–1939), perunakellari (1941) ja vuokraaja Hyttisen rakennukset 
(1940–1941). Viikkiin rakennettiin vuosina 1935–1942 myös kuusi hissilatoa Van-
keinhoitolaitoksen piirustusten mukaisesti. Yliopisto otti Viikin tilan lopullisesti 
käyttöönsä toisen maailmansodan jälkeen 15. maaliskuuta 1946.934 

Lisäksi Viikin tilalle sijoitettiin maatalousmuseo, johon sijoitettiin professori 
Gösta Grotenfeltin Tikkurilan koetilalle 1910-luvulla perustaman maatalous-
museon ja Mustialan maatalousmuseon kokoelmat. Aloitteen Viikin koe- ja 
opetustilalle sijoitetusta itsenäisestä, agronomikoulutusta varten tarkoitetusta 
maatalousmuseosta teki professori Rurik Pihkala vuonna 1937. Viikin koetilan 
alue oli tuolloin maaseutua eli sopiva tämäntyyppisen museon paikaksi. Yli 50 
metriä pitkän, kivinavettaa muistuttavan rakennuksen suunnitteli professori 
Jussi Paatela. Kaksikerroksisen museorakennuksen yläkertaan oli tarkoitus si-
joittaa museokokoelmat ja alakertaan opetustilat maatalouden koneopille uusien 
maatalouskoneiden kokeilu- ja esittelysaleiksi. Museota alettiin rakentaa vuonna 
1937. Työvoimana käytettiin Viikissä olevia vankeja. Rakennus valmistui osittain 
ennen toista maailmansotaa. Maatalousmuseon kokoelmien järjestelyä valvoi 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan asettama toimikunta. Ennen sotaa 
ehdittiin luetteloida, valokuvata ja konservoida museon esineistö, johon silloin 
kuului 2 500 esinettä, sekä saada osa näytteillepanosta valmiiksi. Mustialan ko-
koelmista luovutettiin kokoelmiin 640 esinettä, ja näin Viikin maatalousmuseos-
ta muodostui maataloushistorian opetukselle sopiva keskusmuseo. Maatalous-
museo avattiin yleisölle puolivalmiina vuonna 1945. Museon juhlalliset avajaiset 
olivat seuraavana vuonna 31. lokakuuta 1946.935
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Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan rakennusohjelma jatkui sotavuosien 
jälkeen. Hankalan tilaongelman vuoksi valtioneuvosto asetti tammikuussa 1949 
toimitusjohtaja Paavo Vidingin johdolla toimikunnan selvittämään pikaisesti 
korkeimman maatalousopetuksen rakennus- ja huoneistotarvetta, jos maa-
talousopetus sijoitettaisiin kokonaan Unioninkadulle tai Viikkiin tai niin, että 
perusopetus olisi Unioninkadulla ja maatalousopetus Viikissä. Lisäksi komitean 
tuli selvittää näiden kolmen eri vaihtoehdon rakennuskustannuksia ja aikatau-
luja sekä sitä, miten korkein maatalousopetus käytännössä järjestettäisiin, jos 
perusaineiden opetus olisi keskustassa ja varsinainen maatalousopetus Viikin 
tilalla.936 Toisin kuin Kairamon komitean ja Cajanderin komitean tehtävänä oli 
ollut 1920- ja 1930-luvulla, Vidingin komitea ei pohtinut maatalouskorkeakoulua 
tai korkeimman maatalousopetuksen sijoittamista pääkaupungin ulkopuolelle. 
Metsätalon valmistumisen jälkeen ei enää ollut realistista siirtää maatalous-met-
sätieteellistä tiedekuntaa pois Helsingistä ja Helsingin Yliopiston yhteydestä tai 
sijoittaa korkein maatalousopetus erilleen korkeimmasta metsäopetuksesta. Näin 
maatalouskorkeakoulukeskustelu päättyi. 
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VI 
Itsenäisen tiedekunnan 
ensimmäiset vuosikymmenet 

1. Omavaraisuus vaatii lisää tutkimusta ja koulutusta

Maailmansotien välisenä aikana, jota myös kutsutaan ensimmäiseksi 
tasavallaksi, kaupungistuva ja teollistuva Suomi oli agraarinen valtio: 
sen pääelinkeino oli maatalous, ja suurin osa väestöstä asui maaseu-

dulla. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen maan agraaripolitiikan keskeisim-
mäksi tavoitteeksi tuli saavuttaa elintarvikeomavaraisuus. Tähän päästiin ensi-
sijaisesti lisäämällä tuotantoa, mikä vaati lisää maataloustieteellistä tutkimusta 
ja ajanmukaista agronomikoulutusta. 

Maanviljelys-taloudellisen osaston uudistushankkeet ja muuttuminen maa-
talous-metsätieteelliseksi tiedekunnaksi vuonna 1924 sekä maatalouskorkea-
kouluprojekti olivat osa maailmansotien välisen ajan maatalousreformeja. Niitä 
olivat etenkin sosiaalipoliittiset uudistukset, joilla pyrittiin kasvattamaan maan-
omistukseen sidottujen itsenäisten pienviljelijöiden lukumäärää ja korostamaan 
vapaiden talonpoikien asemaa. Ensimmäisiä vuoden 1918 sodan (jota kutsutaan 
muun muassa sisällissodaksi, kansalaissodaksi ja vapaussodaksi) jälkeisiä suuria 
reformeja oli lokakuussa 1918 voimaan tullut, vuosia käsitelty torpparilaki eli laki 
vuokra-alueiden lunastamisesta. Tämä laki antoi vuokraviljelijöille oikeuden 
lunastaa vuokraamansa maat itselleen. Lunastetut tilat jäivät kuitenkin kooltaan 
pieniksi, sillä vuokraajat eivät saaneet lunastaa lisäalueita vuokra-alueittensa li-
säksi. Näin torpparilaki edisti Suomen pienviljelyvaltaistumista ja takasi vuoden 
1918 sodan jälkeen rauhallisen yhteiskuntakehityksen maaseudulle, jossa oli ai-
kaisemmin ollut vastakkainasettelua tilallisten ja maataomistamattoman väestön 
välillä. Suomen myöhäisen teollistumisen vuoksi maaseudulla oli paljon tilatonta 
tilapäistä työväkeä. Toinen merkittävä maatalousreformi olikin vuonna 1922 sää-
detty uusi asutuslaki eli niin sanottu Lex Kallio, jonka nojalla jokainen tilaton, 
vähävarainen, maatalousammattiin perehtynyt ja maatalousirtaimistoa omaava 
saattoi hankkia itselleen maata edullisesti ja pienviljelijät hankkia lisämaita ti-
loilleen.937 Näin oli syntymässä uusi tilallisten ryhmä, joka myös tarvitsi tietoa 
maataloudesta. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kehittämisen tarkoitus 
oli myös entistä paremmin antaa kouluttamiensa agronomien välityksellä tietoa 
modernista maataloudesta näille uusille maataomistaville ryhmille. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen agraarisessa Suomessa suurin osa eli lä-
hes 70 prosenttia väestöstä sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Noin viisi 
prosenttia heistä kuului metsätalouden piiriin ja loput maatilatalouden piiriin 
eli maanviljely- ja karjanhoitoväestöön. Ennen toista maailmansotaa teollisuus 
sekä rakennus- ja palveluala kasvoivat erityisesti Etelä-Suomessa, ja maa- ja met-
sätalousväestön osuus laski nopeasti. Myös maatalousväestön sisäinen rakenne 
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muuttui, kun maatyöväestön määrä väheni. Osa maatyöväestöstä siirtyi osati-
lanviljelijöistä kokotilanviljelijöiksi, joiden lukumäärä kasvoi lähes 70 prosenttia 
vuosina 1920–1940. Kasvu johtui torppariväestön itsenäistymisestä mutta myös 
uusien tilojen perustamisesta. Maa- ja metsätalouden väestön kokonaismäärä 
pysähtyi 1920-luvulla ja alkoi laskea 1930-luvulla. Maa- ja metsätalouden kehitys 
sekä maassamuutto etenkin Etelä-Suomeen muuttivat suomalaisen yhteiskun-
nan rakennetta ennen Talvisotaa. Kuitenkin vielä yli puolet väestöstä (noin 54 
prosenttia) sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta vuonna 1940. Erityisesti koko-
tilanviljelijöiden määrän kasvu merkitsi, ettei maatalous suinkaan ollut taantuva 
elinkeino Suomessa ennen toista maailmansotaa.938

Tasavallan ajan alun maatalouspolitiikan keskeisiä pyrkimyksiä oli tuonnista 
riippumaton elintarvikeomavaraisuus: aikaisemmin Suomeen oli tuotu viljaa 
Venäjältä, mutta vuonna 1917 ensimmäisen maailmansodan aikana Suomi ajau-
tui elintarvikepulaan viljan maahantuonnin loputtua. Maailmansotien välisenä 
aikana omavaraisuus saavutettiin lisäämällä viljantuotantoa eli raivaamalla uutta 
peltoalaa lisää yli 30 prosenttia. 1920–1930-luvuilla peltoala kasvoi ripeästi val-
tion uudisraivauslainojen ja -palkkioiden ansioista. Ennen toista maailmansotaa 
Suomen maataloustuotanto kasvoi ja tehostui myös etenkin uusien viljelymene-
telmien ansiosta sekä sen vuoksi, että koe- ja tutkimustoiminta, lannoitteiden 
käyttö ja salaojitus lisääntyivät. Tuotannon kasvuun vaikuttivat myös suotuisat 
sääolosuhteet, etenkin kasvukauden kohonnut lämpötila 1930-luvulla.

Maatalous säilyi pienviljelijävaltaisena, joten myös pienviljelijöiden kotieläin-
tuotannolla eli lähinnä lypsykarjalla oli merkittävä osuus kokonaistuotannosta. 
Maataloustuotantoa lisäsivät jonkin verran koneellistuminen mutta erityisesti 
maataloustyöväestön työpanoksen kasvaminen. Suomalainen lypsykarjatuotanto 
alkoi menestyä myös maailmanmarkkinoilla, sillä Suomessa palkkataso pysyi al-
haisena ja suomalainen voi oli tunnettu korkeasta laadustaan: 1920-luvun lopulla 
voita ja juustoja vietiin maasta ennätysmäärät. 

Kun talouslama 1920–1930-lukujen vaihteessa alensi maataloustuotteiden 
maailmanmarkkinahintoja, alkoi niin sanotun maatalouspulan kausi, jota kesti 
vuoteen 1935. Tuolloin monet maatilat ajautuivat konkurssiin, ja valtio alkoi suo-
jata maataloutta korottamalla tuontitulleja ja luomalla vientipalkkiojärjestelmän, 
jossa viejä sai tuotteistaan tuontitullia vastaavan hinnan. Maatalouspulan jälkeen 
vientituet tähtäsivät viljelijöiden tulotason turvaamiseen.939 Maataloustuotannon 
kehitystä edisti myös vuonna 1917 perustettu Maataloustuottajain Keskusliitto 
(MTK).940

Lopulta ennen toista maailmansotaa Suomi melkein saavutti viljaomavarai-
suuden: kun ennen ensimmäistä maailmansotaa 61 prosenttia viljasta tuotiin ul-
komailta, ennen toista maailmansotaa tuontiviljan osuus oli kokonaiskulutukses-
ta enää vain 10 prosenttia. Maanviljelyn hehtaarisatojen kasvuun maailmansotien 
välisenä aikana vaikutti etenkin lisääntynyt väkilannoitteiden käyttö. Vuosina 
1920–1940 rukiin kokonaistuotanto kasvoi 250 miljoonasta kilosta 306 miljoo-
naan kiloon, ohran 116 miljoonasta kilosta 189 miljoonaan kiloon, ja perunan 558 
miljoonasta kilosta 1 329 miljoonaan kiloon. Merkittävin oli vehnän tuotannon 
kasvu, joka oli seurausta myös kulutustottumusten muutoksesta: vehnän koko-
naistuotanto kasvoi 9 miljoonasta kilosta 231 miljoonaan kiloon. 

Vuosina 1920–1940 kotieläintuotanto kasvoi jalostuksen, tehostamisen ja tuo-
tantopohjan laajenemisen seurauksena. Lehmien lukumäärä kasvoi 1 174 000:sta 
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1 378 000:een, sikojen lukumäärä 374 000:sta 519 000:een ja kanojen lukumäärä 
kolminkertaistui 879 000:sta 2 765 000:een. Maidontuotanto kasvoi ennen toista 
maailmansotaa noin 80 prosentilla 1 498 miljoonasta kilosta 2 388 miljoonaan 
kiloon. Naudanlihan tuotanto laski 1930-luvulla mutta oli ennen Talvisotaa hie-
man korkeampi kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen (46 miljoonaa kiloa 
vuonna 1920 ja 49 miljoonaa kiloa vuonna 1939). 

Elintarvikeomavaraisuus ei kuitenkaan ollut kokonaan kotimaisten tuotanto-
panosten varassa, mikä laski maatalouden omavaraisuusasteen noin 80 prosent-
tiin: maailmansotien välisenä aikana kasvanut maataloustuotteiden tuotanto vaa-
ti lisää väkirehuja ja väkilannoitteita, joita piti tuoda ulkomailta. Tämän vuoksi 
toisen maailmansodan aikana maataloustuotanto pieneni ja elintarvikehuolto 
joutui vaikeuksiin, kun tuonti vaikeutui ja ilmasto muuttui epäsuotuisaksi.941

Elintarviketeollisuuden tuotannon osuus pysyi noin 15 prosentissa BKT-erästä 
maailmansotien välisenä aikana. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi erityi-
sesti kaupungistumisen seurauksena ja naiset siirtyessä työelämään. Kun kotituo-
tanto pieneni, valmiiden ja puolivalmiiden tehdasvalmisteisten elintarvikkeiden 
kysyntä kasvoi. Liikenteen kehitys nopeutti elintarvikkeiden jakelua ja samalla 
vähensi tuotteiden pilaantumista kuljetuksen aikana. Jo ennen ensimmäistä maa-
ilmansotaa Suomen elintarvikemarkkinat olivat lähes täysin kotimaisen elintar-
viketeollisuuden varassa monilla aloilla kuten sokeri- ja margariiniteollisuudessa. 
Elintarvikeomavaraisuuden tavoittelu johti myös myllyteollisuuden nopeaan 
kasvuun: kun ennen vuotta 1917 maahan tuotiin suuria määriä jauhettua viljaa, 
ennen toista maailmansotaa jauhetun viljan tuonti lähes päättyi, ja Viipurin 
alueesta tuli myllyteollisuuden keskus. Myös kahvipaahtimo- ja juurikassokeri-
teollisuus kasvoivat nopeasti.942 

Monet maatalouden uudet innovaatiot tulivat yleiseen käyttöön myös Suomen 
syrjäisillä seuduilla 1920-luvulta alkaen. Vaurastumisen lisäksi maatalous- ja 
myös agronomikoulutus ja siihen perustuva tiedotus- ja opetustoiminta sekä 
osuustoiminta edistivät uusien työvälineiden ja -menetelmien leviämistä. Monilla 
alueilla jo 1800-luvun lopulla yleistynyt kaksikurkinen eli -kädensijainen skot-
lantilaisaura, joka oli mahdollistanut modernin, tehokkaan maanviljelyksen, tuli 
käyttöön myös syrjäseuduilla 1920-luvulla. Hevosvetoinen kylvökone oli otettu 
käyttöön Suomessa 1900-luvun alussa, ja 1920–1930-luvuilta alkaen se yleistyi 
Länsi-Suomessa ja edelleen Sisä- ja Itä-Suomessa. Samoin elonkorjuussa vuosisa-
tojen ajan Keski-Euroopassa käytetty pitkävartinen viikate syrjäytti lyhytvartisen 
viikatteen Sisä- ja Itä-Suomessa 1920–1930-luvuilla, kun se oli otettu käyttöön 
Lounais- ja Etelä-Suomessa jo aikaisemmin 1900-luvulla. 

Niittokoneiden määrä kaksinkertaistui vuodesta 1910 vuoteen 1930 noin 
57 000:sta noin 119 000:een. Samaan aikaan haravakoneiden lukumäärä kas-
voi noin 24 000:sta noin 65 000:een, puimakoneiden määrä noin 30 000:sta 
49 000:ään. Niittokonetta hitaammin levinnyt haravakone tuli yleiseksi etenkin 
1920-luvulla. Ensimmäiset höyrykoneella käyvät puintikoneet tulivat Suomessa 
käyttöön 1870-luvulla suurtiloilla ja talonpoikaistiloilla 1880-luvulta alkaen. 
Viljan puinti koneellistui nopeasti, kun polttomoottorilla toimivat puimakoneet 
alkoivat syrjäyttää käsi-, hevos- tai vesivoimalla toimivat puimakoneet talonpoi-
kaistiloilla 1910-luvulla. Polttomoottoripuimakoneet yleistyivät kuitenkin varsi-
naisesti 1920- ja 1930-luvulla. Myöhemmin niiden tilalle tulivat sähkökäyttöiset 
puimakoneet. Kylvöheinän myötä vanhat kuivaustelineet syrjäytyivät, ja heinä-
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seiväs vakiinnutti asemansa lähes koko maassa 1920-luvulla, ja viljan ulkokuiva-
tuksessa käytetty eloseiväs yleistyi 1930-luvulla. Myös monet muut heinänteossa 
ja elonkorjuussa käytetyt uudet työvälineet ja menetelmät kuten hevosen käyttö 
heinänteossa tulivat käyttöön maailmansotien välisenä aikana. Maidonkäsittely 
koneellistui, sillä 1930-luvulle mentäessä oli siirrytty käyttämään separaattoreita 
lähes koko Suomessa.943

Maatalouden kehitys kasvatti Suomen agronomikuntaa ja sen arvovaltaa maa-
ilmansotien välisenä aikana. Vuosina 1918–1941 agronomikunta kasvoi 643:sta 
1 216:een. Agronomit olivat keskeisessä asemassa maatalouden kehitystyössä, ja 
samana aikana agronomien lukumäärä kasvoi erityisesti maatalouden alemmas-
sa opetustoiminnassa (104:stä 210:een) ja neuvontatoiminnassa (57:stä 154:ään). 
Myös koe- ja tutkimustoiminnassa työssä olleiden agronomien lukumäärä lähes 
viisinkertaistui (12:sta 74:een). Liike-elämässä, tuotannossa ja teollisuuden pal-
veluksessa olleiden agronomien lukumäärä yli kaksinkertaistui 28:sta 70:een, sa-
moin Yliopiston ja korkeakoulujen opettajakunnan agronomien lukumäärä 8:sta 
20:een. Tilanhoitaja-agronomien lukumäärä pieneni 84:stä 66:een; tosin ennen 
toista maailmansotaa heitä oli vielä 81 vuonna 1939. Sen sijaan tilanomistaja-agro-
nomien lukumäärä ei kasvanut yhtä nopeasti kuin muiden alojen agronomien 
(150:stä 202:een). Vuosina 1929–1945 heidän suhteellinen osuutensa agronomi-
kunnasta pieneni 21,8 prosentista 15,6 prosenttiin. Samaan aikaan suurimmaksi 
agronomiryhmäksi nousivat maatalouden oppilaitosten opettajat (15,6 prosentista 
16,0 prosenttiin) ja maatalouden neuvontatoimessa olleet (8,6 prosentista 16,0 
prosenttiin).944 

Maailmansotien välisenä aikana maatalouden keskeisen merkityksen myötä 
agronomit nousivat kansakunnan yhteiskunnalliseen eliittiin. Heillä oli kes-
keinen asema maaseudulla, jossa erityisesti tilanomistaja-agronomit kuuluivat 
samaan paikallisten johtajien joukkoon kirkkoherran, opettajan, pankinjohtajan 
ja lääkärin kanssa. Agronomit olivat keskeisissä rooleissa myös romaaneissa, 
näytelmissä ja elokuvissa. Politiikassa näkyviä agronomeja olivat muun muassa 
Lauri Kr. Relander, joka ollessaan Viipurin läänin maaherrana valittiin tasavallan 
presidentiksi vuonna 1925, sekä monet maatalousministerit kuten Uuno Brander, 
K. J. Ellilä, K. T. Jutila ja E. Y. Pehkonen, joka oli myöhemmin Oulun läänin maa-
herra. Moni agronomi oli myös muina ministereinä, maaherroina, lähettiläinä 
ja diplomaatteina. Maanviljelysneuvos V. A. Arola oli vuosina 1944–1945 Kansan-
eläkelaitoksen pääjohtajana. Wäinö Wuolijoki oli eduskunnan puheenjohtaja 
1920-luvulla ja sen jälkeen lähettiläänä Berliinissä, Wienissä, Oslossa ja Haagissa 
vuosina 1927–1938.945

Maatalouteen liittyvän tiedon edistämisessä ja valistustyössä oli aktiivisesti 
mukana agronomien etujärjestö Agronominen Yhdistys. Siitä tuli myös mer-
kittävä agronomien yhteenkuuluvuuden lujittaja ja etenkin agronomien arvo-
vallan kohottaja maailmansotien välisenä aikana. Agronomikunnan arvovaltaa 
kasvatettiin myös symbolien avulla, jotka nostivat agronomiprofession statusta: 
vuonna 1929 otettiin käyttöön tähkän ja lyyran koristama agronomisormus ko-
rostamaan agronomien yhteenkuuluvuutta ja ammatti-identiteettiä. 1930-luvun 
alusta alkaen Yhdistyksen vuosikokouksissa alettiin pitää myös uusien agrono-
mien sormusseremonioita.946 
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Suomen metsäteollisuus eli selluloosa-, paperi- ja sahateollisuus kasvoi huomat-
tavasti maailmansotien välisenä aikana, mikä vaati lisää ammattitaitoista työvoi-
maa ja tieteellistä tutkimusta. Toisaalta puunjalostusteollisuuden osuus supistui 
BKT:stä 35 prosentista 28 prosenttiin sotien välisenä aikana, jolloin metalliteol-
lisuuden osuus kasvoi. Mutta puunjalostusteollisuus säilytti asemansa maan 
suurimpana teollisuusalana. Sahateollisuus kärsi 1920–1930-lukujen vaihteen 
talouslamasta, ja 1930-luvulla ala supistui voimakkaasti. Paperiteollisuus puo-
lestaan kasvatti selvästi tuotantoaan laman aikana ja nousi tärkeäksi teollisuus-
alaksi 1930-luvulla. Sahateollisuudessa oli useita tappiota tuottaneita yrityksiä, 
mutta paperiteollisuuden tuottavuus kasvoi muita teollisuuden aloja paremmin. 
Laajenevan paperiteollisuuden kannattavuus oli pääasiassa hyvä etenkin vienti-
markkinoiden ansiosta. Paperiteollisuuden kannattavuutta lisäsivät myös am-
mattikoulutuksen lisääntyminen ja tekniset parannukset.947 

Maailmansotien välisenä aikana Suomen ulkomaanvienti oli pääasiassa metsä-
teollisuuden tuotteiden vientiä, sillä protektionismin vuoksi korkeat tullit estivät 
muita teollisuuden aloja hankkimasta markkinoita kotimaan ulkopuolelta. Met-
säteollisuuden lisäksi ainoastaan vointuotannossa ulkomaanvienti oli merkittä-
vää. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Venäjä oli ollut merkittävä metsäteolli-
suuden vientimaa, jonne vietiin lähes 80 prosenttia Suomesta viedystä paperista. 
1920-luvun alussa läntisen Euroopan markkinat kuitenkin vähitellen korvasivat 
sulkeutuneet Venäjän-markkinat. Suomen metsätalouden tuotteiden vientiä vai-
keutti 1920-luvulla Neuvosto-Venäjän tulo maailman sahapuumarkkinoille, mikä 
laski sahatavaroiden hintaa.

Puuteollisuuden pääasialliset vientituotteet olivat saha-, vaneri- ja rullateolli-
suuden tuotteet. Vienti kasvatti vaneriteollisuutta niin, että maailmansotien väli-
senä aikana Suomi oli maailman suurin vanerintuottaja. Tämän aseman takasivat 
monin paikoin lähes käyttämättömät koivuvarat, joiden riittävyys takasi pitkään 
vanerikoivun kantohintojen vakauden. Ennen toista maailmansotaa Suomi oli 
myös maailman suurin lankarullien valmistaja ja viejä, jolla oli 80–85 prosentin 
osuus rullien maailmankaupasta. Massa- ja paperitehtaiden sekä paperikoneiden 
lukumäärä pysyi lähes samana maailmansotien välisenä aikana, mutta niiden 
tuotanto kasvoi teknisten uudistusten ansiosta. Selluloosatehtaiden lukumäärä 
kaksinkertaistui ja niiden tuottavuus kasvoi, kun siirryttiin puiden rumpukuo-
rintaan, joka vähensi kuituaineen hukkaa.948 

Vuosina 1919–1937 – ennen vuonna 1938 alkanutta taantumaa – sahateolli-
suuden vientimäärä kasvoi noin neljänneksen, vaneriteollisuuden vienti lähes 
kahdeksankertaistui, mekaanisen puuvanukkeen eli puuhiokkeen vienti yli ne-
linkertaistui, sulfaattiselluloosan vienti lähes seitsenkertaistui, sulfiittiselluloosan 
vienti lähes kahdeksankertaistui, sekä paperin ja sanomalehtipaperin vienti yli 
kolminkertaistui.949 

Valtion metsätalouden merkitys alkoi kasvaa 1910-luvulla, etenkin kun valtion 
puunjalostusteollisuus laajentui ja polttopuiden hankinta lisääntyi. Professori 
A. K. Cajanderista tuli Metsähallituksen virkaatekevä ylijohtaja vuonna 1918, jol-
loin puutavaranvienti ulkomaille oli lamassa maailmansodan vuoksi. Vaikeassa 
tilanteessa valtion metsätalous tarvitsi tieteellistä tietoa etenkin kruununmetsistä 
ja metsänhoidosta, minkä vuoksi Yliopiston metsänhoidon professori Cajanderia 
pidettiin parhaimpana valintana virkaan – metsien tuottoa haluttiin lisätä met-
sänhoitoa tehostamalla. Cajanderin tavoitteeksi tuli valtion metsätalouden muut-



244

taminen menestyväksi liikeyritykseksi eli tulojen lisääminen ja Metsähallituksen 
uudistaminen. Vuosina 1919–1921 metsäteollisuuden vienti väheni lyhyeksi ajaksi. 
Vuonna 1921 vahvistettiin Metsähallituksen uusi ohjesääntö, jossa lisättiin tun-
tuvasti Metsähallituksen virkoja. Valtion merkittävä investointi oli vuonna 1921 
perustettu Veitsiluodon saha, jonka yhteyteen valmistui selluloosatehdas vuonna 
1930. Vuonna 1926 valtion metsätalouden tulot alkoivat kasvaa mutta kääntyivät 
laskuun laman myötä vuonna 1929. Lamavuosina valtion puunjalostusteollisuus 
siirrettiin valtion osakeyhtiölle Cajanderin vastustuksesta huolimatta – hänen 
mielestään valtio olisi hyötynyt paremmin Metsähallituksen välittämössä hallin-
nassa olevasta puunjalustusteollisuudesta kuin yhtiöstä, jonka kokoonpanosta ei 
ollut mitään takeita. Vuonna 1934 metsäteollisuuden lama alkoi olla ohi, ja valtion 
metsätalouden tulot alkoivat kasvaa.950

Suomen metsien puuston kokonaismäärä kasvoi jonkin verran 1920–1930-lu-
vuilla: vuosina 1921–1924 tehtiin valtakunnan metsien ensimmäinen inventointi, 
jonka mukaan metsämaata oli yhteensä 20 138 000 hehtaaria ja puuston koko-
naistilavuus kuorineen oli 1 588 miljoonaa kuutiota (noin 78,9 kuutiota hehtaaria 
kohden). Vuosina 1936–1938 tehdyn valtakunnan metsien toisen inventoinnin mu-
kaan kasvullista metsämaata oli 19 580 000 hehtaaria ja puuston kokonaismäärä 
oli 1 560 miljoonaa kuutiota kuorineen (noin 79,7 kuutiota hehtaaria kohden).951

Metsätalouden kasvu maailmansotien välisenä aikana lisäsi metsänhoitajien 
työtehtäviä ja virkoja, ja Suomen metsänhoitajien ammattikunta kasvoi 451 
metsänhoitajasta 1 123 metsänhoitajaan. Vuosittain metsänhoitajien lukumää-
rä kasvoin tasaisesti 20–25 metsänhoitajalla. Metsähallituksen organisaatiota 
oli muutettu 1900-luvun alussa muun muassa niin, että virkoihin nimitettiin 
koulutuksen saaneita metsänhoitajia, ja vuosisadan alussa Metsähallitus alkoi 
harjoittaa puunjalostusteollisuutta. Lisäksi valtion metsien metsänhoitotyöt li-
sääntyivät. Tämä kehitys lisäsi metsänhoitajien tarvetta, mutta toisaalta samaan 
aikaan Metsähallituksen osuus metsänhoitajien työllistäjänä pieneni. Niinpä kun 
vuonna 1900 Metsähallituksen palveluksessa oli 71 prosenttia metsänhoitajista 
(120 metsänhoitajaa 168:sta) ja vuonna 1920 noin puolet metsänhoitajista (225 
metsänhoitajaa), vuonna 1939 Metsähallitus työllisti 376 metsänhoitajaa eli enää 
neljänneksen koko metsänhoitajakunnasta (956 metsänhoitajaa). Samaan aikaan 
merkittäväksi metsänhoitajien työllistäjäksi tuli metsäteollisuus: vuonna 1900 
metsäteollisuus työllisti vain muutaman metsänhoitajan eli 12 metsänhoitajaa 
(seitsemän prosenttia metsänhoitajista), ja vuosina 1920 ja 1946 noin viidennek-
sen ammattikunnasta (92 metsänhoitajaa vuonna 1920 ja 215 metsänhoitajaa 
vuonna 1946). Kolmas merkittävä metsänhoitajien työllistäjä oli yksityismetsä-
talous, jonka metsänhoitajien määrä kasvoi vähitellen, kun vuonna 1928 säädetyn 
yksityismetsälain ja metsänparannuslain myötä perustettiin metsänhoitolauta-
kunnat ja uusia metsänhoitoyhdistyksiä sekä vuonna 1928 valtakunnallinen 
Suomen Metsänhoitajaliitto. Yksityismetsätaloudessa palveli vuonna 1900 neljä 
metsänhoitajaa (kaksi prosenttia metsänhoitajista), vuonna 1920 heitä oli 31 (seit-
semän prosenttia) ja vuonna 1946 92 (yhdeksän prosenttia).952 Kun hallinto- ja 
elinkeinoelämä tarvitsivat lisää uusia metsänhoitajia, ensimmäiset naiset tulivat 
metsänhoitajakuntaan Suomessa 1920-luvulla. Heidän lukumääränsä kohosi 
merkittävästi vasta sota-aikana, mutta pysyi pitkään varsin pienenä, sillä esimer-
kiksi vielä vuonna 1961 Suomessa oli vain 30 naismetsänhoitajaa.953
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2. Tiedekuntaosastosta itsenäiseksi tiedekunnaksi 

Helsingin Yliopistolla ja sen ylioppilaskunnalla oli vanhastaan kansallisen si-
vistys- ja arvojohtajan rooli. Kun 1900-luvun alussa Aleksanterin-Yliopiston 
professoreita oli nimitetty senaattoreiksi, myös tasavallan ajan alussa Yliopisto 
oli poliittisesti hyvin tärkeä. Yliopisto oli eräänlainen valtionyliopisto: ensim-
mäinen tasavallan presidentti K. J. Ståhlberg oli Aleksanterin-Yliopiston entinen 
oikeustieteen professori, tasavallan toinen presidentti, tohtori Lauri Kr. Relander 
oli maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen kasvinviljelyslaitoksen entinen as-
sistentti, ja ennen toista maailmansotaa istui kymmenen hallitusta, joita johti 
pääministerinä Helsingin Yliopiston professori. Heistä kaksi eli A. K. Cajander 
ja J. E. Sunila tulivat maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.954 Vaikka Yli-
opiston professorikunnan korkea yhteiskunnallinen status säilyi, valtion muiden 
virkamiesten tavoin professoreiden palkkataso romahti inflaation seurauksena 
lähes kolmanneksen sotaa edeltäneestä ajasta 1920-luvun puoliväliin asti, kunnes 
vuosina 1923 ja 1924 annettiin yleiset palkkalait, ja raha vakiinnutettiin. Tasa-
vallan ajan alussa professorien palkat putosivat niin alas, että monilla heistä ei 
ollut varaa entiseen tapaan hankkia tutkimuskirjallisuutta ja tehdä ulkomaan-
matkoja. Vuonna 1925 uusi professori sai palkkaa vuodessa 69 000 markkaa 
(nykyrahassa noin 20 000 euroa), joka oli lähes 30 prosenttia vähemmän kuin 
ennen itsenäistymistä. Myös professoreiden eläkkeet putosivat puoleen entisestä. 
Tieteenteon resurssit olivat Suomessa 1920-luvun vaihteessa vähäisemmät kuin 
vuosisadan alussa, mutta Helsingin Yliopisto säilytti asemansa maan johtavana 
tiedeinstituutiona.955

Vuonna 1919 Aleksanterin-Yliopisto muutti nimensä Helsingin Yliopistoksi. 
Saman vuoden heinäkuussa valtionhoitaja Mannerheim allekirjoitti Suomen hal-
litusmuodon, jossa säädettiin myös Helsingin Yliopiston itsehallinto-oikeudesta, 
mikä lienee ainutlaatuista koko maailmassa. Lisäksi Hallitusmuotoon kirjattiin 
Yliopiston ulkopuolisesta korkeimmasta opetuksesta korkeakouluissa: ”Teknillis-
ten, maatalous- ja kauppatieteiden sekä niiden sovellettujen tieteiden tutkimusta 
ja ylintä opetusta, samoin myös kaunotaiteiden harjoittamista ja ylintä opetusta 
kannattaa valtio ylläpitämällä ja perustamalla niitä varten, mikäli ne eivät ole 
Yliopistossa edustettuina, erityisiä korkeakouluja tai avustamalla niitä varten 
perustettuja yksityisiä laitoksia.”956 Itsenäistymisen jälkeen oli herännyt jälleen 
keskustelu maatalouskorkeakoulusta, mikä vuoksi hallitusmuodon 78. pykälässä 
mainittiin myös korkeakoulu korkeinta maatalousopetusta – muttei korkeinta 
metsäopetusta – varten.957 

Maatalouskorkeakouluhanketta vastaa oli tavoite muuttaa maanviljelys-talou-
dellinen tiedekuntaosasto itsenäiseksi tiedekunnaksi. Se toteutui osana Yliopis-
ton muuta hallinnollista muutosta: uudessa valtiollisessa tilanteessa Yliopiston 
vuoden 1852 statuutit tarvitsivat ajanmukaistamista. Vararehtori Hugo Suolahden 
komitea sai asiaa koskevan lakiehdotuksensa valmiiksi vuonna 1919. Ehdotuksen 
pohjana oli vuonna 1909 valmistunut statuuttiehdotus, jossa oli ollut mukana 
ehdotus itsenäisen maanviljelystieteellisen tiedekunnan perustamisesta.958 Suo-
lahden komitea ehdotti, että filosofisen tiedekunnan kaikki osastot muutettaisiin 
itsenäisiksi tiedekunniksi. Komitean mielestä tämä oli enemmänkin muodolli-
suus, sillä filosofisen tiedekunnan osastot olivat jo itsenäisiä lukuun, vaikka niillä 
oli yhteinen promootio, ja filosofinen tiedekunta oli jo lakkautettu useissa yli-
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opistoissa myös Pohjoismassa. Suolahden komitea ehdotti kolmannen uuden tie-
dekunnan nimeksi ”maanviljelystieteellinen tiedekunta”.959 Vuoden 1920 ja 1921 
sääntöehdotuksen mukaan tiedekunnan nimi olisi ollut ”maatalous- ja metsä-
tieteellinen”.960 Näin myös metsätieteet tulivat mukaan tiedekunnan nimeen.961

Pitkällisen prosessin jälkeen uusi yliopistolaki eli laki Helsingin Yliopiston jär-
jestysmuodon perusteista vahvistettiin heinäkuussa 1923. Sen mukaan Yliopiston 
tarkoitus oli vanhaan tapaan edistää vapaata tutkimusta ja tieteellistä sivistystä 
sekä – uuden isänmaallisuuden hengessä – kehittää nuorisoa palvelemaan isän-
maata. Edelleen syyskuussa 1924 annettiin Yliopiston uudet säännöt. Näin syys-
lukukauden alussa vuonna 1924 aloitti toimintansa maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta, joka viidentenä itsenäisenä tiedekuntana tuli neljän perinteisen 
tiedekunnan rinnalle. Uudet säännöt myös muuttivat yliopistohallintoa: Yli-
opiston tärkeimpään hallintoelimeen eli pieneen konsistoriin kuuluivat rehtorin 
ja vararehtorin lisäksi tiedekuntien dekaanit ja varadekaanit, kun aikaisemmin 
sinne oli kuulunut rehtori ja tiedekuntien tai tiedekuntaosastojen vanhimmat 
professorit.962 Tämä lisäsi myös maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan mah-
dollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon, sillä aikaisemmin maanviljelys-taloudel-
lisella osastolla ei välttämättä ollut pienessä konsistorissa kuin yksi edustaja tai ei 
ollenkaan omaa edustajaa.963

Uusi tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, oli pitkälti pääminis-
teri, professori A. K. Cajanderin aktiivisuuden tulosta ja näin myös osoitus siitä, 
miten valtioneuvoston jäseninä professorit saattoivat vaikuttaa yliopistoasioihin. 
Yliopistolakiasia eteni aluksi hitaasti. Kesäkuussa 1922 työnsä aloittanut Cajan-
derin virkamieshallitus viimeisteli lakiesityksen lopulta vain vajaassa viikossa, 
sillä yliopistomiehenä Cajander oli ottanut juuri yliopistolain omaksi asiakseen. 
Hallituksen esitys yliopistolaiksi oli pääasiassa Yliopiston ehdotuksen mukainen. 
Ainoastaan muutamassa asiassa – kanslerin asettamistavassa, tiedekuntajaossa 
ja opetuskielisäännöksissä – hallituksen esitys poikkesi Yliopiston esityksestä. 
Juuri maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan perustaminen oli keskeisempiä 
Cajanderin omia tavoitteita yliopistolakiuudistuksessa.964 

Cajanderin hallituksen esityksessä laiksi Helsingin Yliopiston järjestysmuo-
don perusteista todettiin, että Suolahden komitea oli ehdottanut filosofisen tiede-
kunnan osastojen muuttamista itsenäisiksi tiedekunniksi. Hallitus oli kuitenkin 
sitä mieltä, että filosofisesta tiedekunnasta oli muodostunut Yliopiston keskeisin 
tiedekunta. Sen säilyttämisen puolesta puhui hallituksen mielestä myös, että 
tuolloin muidenkin maiden yliopistoissa oli filosofisia tiedekuntia. Sitä vastoin 
hallitus esitti, että ”[h]yvällä syyllä voidaan kuitenkin tästä tiedekunnasta erottaa 
ja itsenäiseksi tiedekunnaksi muodostaa maanviljelys-taloudellinen osasto mui-
den ammattitiedekuntien tasalle”.965 

Itsenäisen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan perustamisen tarkoitus 
olikin ensisijaisesti kehittää korkeinta maatalous- ja metsäopetusta ja näin nostaa 
maatalous- ja metsätieteiden professioiden statusta ja nuoren tasavallan ideolo-
gian mukaisesti kehittää maataloutta, mutta myös edistää maatalous- ja metsä-
tieteiden itsenäistä kehitystä ja asemaa Yliopistossa ja tiede-elämässä. Cajanderin 
hallituksen esityksen mukaisesti Helsingin Yliopiston opettajat ja ”opiskeleva 
nuoriso” saivat viidennen tiedekunnan eli maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan, mutta samalla hylättiin esitys valtiotieteellisen tiedekunnan perustamisesta. 
Fyysis-matemaattisen osaston nimi kuitenkin muuttui matemaattis-luonnontie-
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teelliseksi tiedekunnaksi. Vaikka Cajanderin hallitus ajoi maatalous-metsätieteel-
lisen tiedekunnan perustamista, sen mielestä muita uusia tiedekuntia ei pitänyt 
erottaa filosofisesta tiedekunnasta traditioiden vuoksi. Näin hallitus ilmeisesti 
halusi hälventää kritiikkiä, jota olisi saattanut syntyä maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunnan perustamisen seurauksena.966 

Uuden maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan perustaminen ei kuitenkaan 
herättänyt mitään erityistä keskustelua,967 vaikka uusi tiedekunta oli merkittä-
vä uudistus maatalous- ja metsätieteille ja muutti Helsingin Yliopiston vanhaa 
tiedekuntarakennetta. Tiedekunnan perustaminen nähtiinkin yhdeksi niistä 
uudistuksista, joilla edistettiin maa- ja metsätalouden asemaa Suomessa 1920-lu-
vulla, mutta toisaalta monet saattoivat yhdistää sen myös maatalouskorkeakou-
luhankkeeseen. Nimittäin samaan aikaan kun vuonna 1923 tehtiin päätös maa-
talous-metsätieteellisen tiedekunnan perustamisesta, käytiin jälleen keskustelua 
itsenäisestä maatalouskorkeakoulusta, johon aluksi itsenäisessä tiedekunnassa 
kehittyneet maatalous- ja metsätieteet olisi voitu siirtää. Maatalous-metsätie-
teellinen tiedekunta ei kuitenkaan kannattanut maatalouskorkeakouluhanketta, 
joten Cajanderin ajama tiedekuntaratkaisu oli vastaveto erityisesti Maataloushal-
lituksen ajamalle korkeakouluhankkeelle: perustamalla uusi tiedekunta haluttiin 
ensisijaisesti osoittaa, että Yliopisto halusi kehittää maatalous- ja metsätieteiden 
asemaa, ja näin yritettiin tehdä maatalouskorkeakouluhanke mitättömäksi.968 
Itsenäinen tiedekunta oli myös kompromissiratkaisu, jolla toisaalta lisättiin kor-
keimman maatalous- ja metsäopetuksen itsenäisyyttä ja vaikutusmahdollisuuk-
sia Yliopiston sisällä mutta toisaalta säilytettiin sen yhteys Helsingin Yliopistoon 
ja sijainti Helsingissä. 

Itsenäiseksi tiedekunnaksi muuttuminen oli maatalous- ja metsätieteiden 
akatemisoitumisprosessissa merkki väliaikaisuuden päättymisestä mutta myös 
tieteellisyyden vahvistumisesta: maatalous- ja metsätieteet sekä korkein maata-
lous- ja metsäopetus olivat valmiita itsenäiseen työskentelyyn Helsingin Yliopis-
tossa. Tieteellistymisestä kertoi se, että tiedekunnan nimeen tuli sana tieteellinen. 
Maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston aikana ei yleensä puhuttu yliopis-
tollisesta maatalous- tai metsätieteellisestä opetus- ja tutkimustoiminnasta vaan 
korkeimmasta maatalousopetuksesta ja metsäopetuksesta. Tämä kertoo siitä, että 
maatalous- ja metsätieteet olivat uusia oppialoja eivätkä ne vielä olleet eriytyneet 
omiksi tieteikseen, mutta toisaalta myös siitä, että näiden oppialojen ensisijaisena 
tehtävänä pidettiin käytännönläheistä koulutusta eikä niinkään tieteellistä tut-
kimusta. Maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston nimessä eikä sen ensim-
mäisissä opetusviroissa esiintynyt sanaa tiede, vaan muun muassa vuonna 1906 
perustettiin meijeriopin apulaisen virka ja vuonna 1907 perustettiin metsänhoi-
don ja metsänarvioimisen professuurit, jotka myöhemmin vasta toisen maailma-
sodan jälkeen muutettiin meijeritieteen, metsänhoitotieteen ja metsänarvioimis-
tieteen professuureiksi. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten nimiä 
muutettiin jo tätä ennen kesäkuussa 1941, jotta nimissä korostuisi tieteellisyys 
erotukseksi ”opeista”: maanviljelysopillinen laitos muuttui kasvinviljelystieteel-
liseksi laitokseksi, kasvibiologis-patologinen laitos kasvipatologiseksi laitokseksi, 
agraaripoliittinen laitos maatalouspoliittiseksi laitokseksi, meijeriopillinen laitos 
meijeritieteelliseksi laitokseksi, metsäpoliittinen laitos metsätaloustieteelliseksi 
laitokseksi, kotieläinopillinen laitos kotieläintieteelliseksi laitokseksi ja maan-
viljelys- ja metsäzoologinen eläinlaitos maanviljelys- ja metsäeläintieteelliseksi 
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laitokseksi. Toisaalta samalla myös yksinkertaistettiin nimiä tai muutettiin niitä 
käytännöllisemmiksi: Maataloustieteellinen kirjasto muuttui Maatalouskirjas-
toksi, meijeriopillinen laitos maitotalouslaitokseksi, Metsätieteellinen kirjasto 
Metsäkirjastoksi, propedeuttis-kasvitieteellinen laitos kasvitieteen perusope-
tuksen laitokseksi ja propedeuttis-kemiallinen laitos kemian perusopetuksen 
laitokseksi.969

Maatalous- ja metsätieteiden tieteellisyyttä sekä niiden asemaa itsenäisinä 
oppiaineina vahvisti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan itsenäistymisen 
myötä tullut vuoden 1925 tutkintouudistus. Aikaisemmin maanviljelys-talou-
dellisessa ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettiin filosofian 
kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoja ja väiteltiin filosofian tohtorin arvoa var-
ten, mutta heinäkuussa 1925 annettiin asetus maatalous- ja metsätieteiden kandi-
daatin ja lisensiaatin tutkinnoista.970 Uudistus oli merkittävä siinäkin mielessä, 
että maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sai oikeuden antaa maatalous- ja 
metsätieteiden tohtorin arvoja. Tämä oli hyvin uutta verrattuna moniin muihin 
maihin, sillä esimerkiksi Pohjoismaissa Kööpenhaminan eläinlääketieteellinen ja 
maataloustieteellinen korkeakoulu myönsi ensimmäisen kerran tohtorin arvon 
vuonna 1935,971 Ruotsin maatalouskorkeakoulu alkoi myöntää lisensiaatinarvo-
ja vuonna 1936 ja tohtorinarvoja vuonna 1942. Ruotsin metsäkorkeakoulun sai 
oikeuden myöntää metsätieteen lisensiaatin arvoja vuonna 1937 mutta tohtorin-
arvoja vasta vuonna 1950.972 Norjassa Åsin maatalouskorkeakoulu puolestaan 
myönsi tohtotorinarvoja jo 1930-luvun alussa.973 

Oppiaineiden asemaa ja myös tieteellisyyttä vahvistivat opetusvirkojen lisään-
tyminen. Kun lukuvuona 1924–1925 maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 
oli yhteensä 16 professuuria ja apulaisen virkaa tai niihin rinnastettavaa virkaa 
(kahdeksan varsinaista professuuria, joista kolme oli avoinna lukuvuoden alussa, 
neljä ylimääräistä professuuria, joista kolme oli avoinna, kolme apulaisen virkaa, 
joista yksi avoinna ja yliopiston metsänhoitajan virka), lukuvuoden 1944–1945 
alussa tiedekunnalla oli vastaavia virkoja 21 (yhdeksän varsinaista professuuria, 
joista yksi avoinna, viisi kiinteää ylimääräistä professuuria, joista yksi avoinna, 
kaksi henkilökohtaista ylimääräistä professuuria, neljä apulaisen virkaa ja yli-
opiston metsänhoitajan virka). Erityisesti kasvoi dosentuurien lukumäärä, sillä 
lukuvuodesta 1924–1925 lukuvuoteen 1944–1945 niiden lukumäärä yli kolmin-
kertaistui seitsemästä 24:ään. Maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimus-
toimintaan vaikutti myös se, että vuodesta 1924 vuoteen 1944 avoimena olleiden 
professuurien ja apulaisten virkojen lukumäärä pieneni seitsemästä kahteen.974

Virkojen lukumäärän kasvu lisäsi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
tutkijoiden tekemien artikkeleiden ja monografioiden lukumäärää ja siten heidän 
vaikuttavuuttaan: kun lukuvuosina 1915–1920 tiedekuntaosaston tutkijat julkai-
sivat yhteensä keskimäärin 49 tutkimusta lukuvuodessa, lukuvuosina 1940–1945 
tutkimuksia julkaistiin keskimäärin 157 – edes sotavuodet eivät hidastaneet 
julkaisutoimintaa. Toisaalta tutkimusten yhteenlasketut sivumäärät pysyivät en-
nallaan: lukuvuosina 1915–1920 julkaistujen tutkimusten sivumäärä oli yhteensä 
keskimäärin 3 052 sivua lukuvuodessa ja lukuvuosina 1940–1945 yhteensä keski-
määrin 2 905 sivua lukuvuodessa.975 Sodan epävakaisina aikoina tutkijoiden oli 
helpompi tehdä lyhyitä tutkimuksia ja artikkeleita kuin pitkäaikaista keskitty-
mistä vaativia monografioita. Toisaalta julkaisujen lyhenemiseen vaikutti myös 
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tutkimusmenetelmien vakiintuminen, jolloin tutkimuksissa ei enää tarvinnut 
käsitellä jo vakiintuneita menetelmiä.976 

Vaikka maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoiminta kehittyi ja 
niiden tieteellinen leima vahvistui lukuvuosina 1924–1945, maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan tutkijakoulutuksessa ei tapahtunut suurta muutosta: kun 
lukuvuosina 1907–1945 maanviljelys-taloudellisessa osastossa ja maatalous-met-
sätieteellisessä tiedekunnassa tarkastettiin 103 väitöstä eli keskimäärin noin 2,7 
väitöstä lukuvuodessa, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaudella niistä 
60 tarkastettiin eli keskimäärin noin 2,9 väitöstä lukuvuodessa. Tosin lukuvuon-
na 1924–1925 ei tarkastettu yhtään väitöstä, sillä tuolloin useat professuurit olivat 
ilman viranhaltijaa, ja seuraavana vuonna otettiin käyttöön uusi maatalous- ja 
metsätieteiden lisensiaatin tutkinto. Lisäksi toinen maailmansota vaikutti tut-
kijakoulutukseen, sillä lukuvuosina 1939–1940 ja 1941–1942 ei tarkastettu yhtään 
väitöstä.977 

3. Agraaripolitiikan ja metsäpolitiikan oppituolien perustaminen 

Ennen itsenäisen tiedekunnan muodostumista yksi keskeisimpiä maanviljelys-
taloudellisen tiedekuntaosaston kehityksen vaiheita oli pitkään keskusteltujen 
agraaripolitiikan ja metsäpolitiikan oppituolien perustaminen, joka oli osa pyr-
kimystä uudistaa ja tehostaa korkeinta maatalous- ja metsäopetusta 1900-luvun 
alussa. Taloustieteiden akatemisoimisesta oli keskusteltu jo 1900-luvun alussa, 
mutta varsinaisten oppituolien perustaminen ajankohtaistui uudelleen ensim-
mäisen maailmansodan aikana, jolloin suunniteltiin Yliopiston laajentamista 
ja uusien professuurien perustamista. Monien muiden Helsingin Yliopistossa ja 
maanviljelys-taloudellisessa osastossa kauan suunniteltujen uudistusten tavoin 
agraari- ja metsäpolitiikan professuurit toteutuivat vasta Suomen itsenäistymisen 
jälkeen. 

Jo vuonna 1903 dosentti Hannes Gebhard oli ehdottanut agraaripolitiikan var-
sinaisen professuurin perustamista.978 Hänet oli nimitetty vuonna 1909 maanvil-
jelyksen kansantalouden ja tilastotieteen ylimääräiseksi professoriksi, mutta hän 
oli ollut vuodesta 1911 miltei yhtämittaisesti virkavapaalla muissa tehtävissä ja 
terveydellisistä syistä. Tämän vuoksi agraaripolitiikan oppiaineen asema maan-
viljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastossa oli huono.979

Joulukuussa 1916 maanviljelystalouden professori Karl Enckell ehdotti osas-
tolle, että ryhdyttäisiin toimeen agraaripolitiikan professuurin perustamiseksi. 
Asia ajankohtaistui, kun konsistori tiedusteli tiedekunnilta marraskuussa 1917, 
halusivatko ne uusia professuureja. Samaan aikaan vaikeat yhteiskunnalliset on-
gelmat vaativat agraaripoliittista tietämystä: Suomen elintarviketilanne alkoi hei-
kentyä ja johti nälänhätään maailmansodan, Venäjän sisäisten levottomuuksien 
ja lokakuun vallankumouksen seurauksena. Niinpä marraskuussa 1917 professori 
Enckell nosti jälleen esiin ajatuksensa agraaripolitiikan professuurista. Hänen 
mielestään taloudellisesti ja teknisesti yhä intensiivisemmäksi muuttunut maa-
talous vaati agronomikoulutukseen lisää muun muassa rationaaliseen suunnitte-
luun tähtäävää talousopetusta. Erityisesti johtavassa asemassa olevat tarvitsivat 
parasta mahdollista tietämystä agraaripolitiikasta eli maanomistusoloista ja sii-
hen liittyvistä oikeuskysymyksistä, maatalouslainoista ja -vakuutuksista, maata-
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lousvalistuksesta, yhdistys- ja osuustoiminnasta, maataloustuotteiden kuljetus-, 
kauppa- ja hintakysymyksistä, maatalouskriiseistä ja -tulleista sekä maatalous-
työntekijöiden sosiaalisista kysymyksistä. Karl Enckellin mielestä oli Yliopiston 
tehtävä huolehtia perusteellisesti agraaripolitiikan ja maatalouden alaan kuulu-
van talouspolitiikan opetuksesta. Vaikka maanviljelystalouden professorin tuli 
opettaa myös kansantalouden perusteita ja vaikka osastolla oli maanviljelyksen 
kansantalouden ja tilastotieteen ylimääräinen professuuri sekä agraaripolitiikan 
ylimääräinen opettaja, Enckellin mielestä tarvittiin uusi professuuri, jotta maan-
viljelystalouden professori voisi keskittyä omaan pääaineeseensa ja koska sen 
ylimääräisen professuurin viranhaltija Hannes Gebhard oli usein virkavapaalla. 
Karl Enckell ehdotti, että perustettavan oppituolin opetusvelvollisuuteen kuuluisi 
agraaripolitiikan lisäksi kansantaloustieteen perusteet ja sellaiset osat kansan-
taloustiedettä, jotka kuuluivat maatalouteen.980 

Samassa tiedekuntaosaston kokouksessa metsänhoidon professori A. K. Ca-
jander ehdotti metsäpolitiikan varsinaisen professuurin perustamista.981 Met-
säpolitiikan kysymykset olivat nousseet ajankohtaiseksi, sillä tuolloin senaatin 
asettama kruununmetsäkomitea pohti Metsähallituksen sekä valtion metsien 
hoidon ja käytön uudistamista.982 Aikaisemmin vuonna 1903 Hannes Gebhard 
oli ehdottanut metsäpolitiikan opetuksen liittämistä kansantaloustieteen var-
sinaiseen professuuriin.983 Kun käsiteltiin metsäopetuksen siirtoa Helsinkiin 
vuosina 1907–1908, konsistori päätti perustaa pelkästään metsäpolitiikan yli-
määräisen opettajan viran.984 Fysiikan professori Th. Homén oli esittänyt metsä-
politiikan professuurin perustamista vuoden 1911 valtiopäivillä samalla, kun hän 
oli ehdottanut apulaisen virkoja ja määrärahoja korkeimman metsäopetuksen 
laboratoriolle.985 

Esittäessään metsäpolitiikan oppituolia marraskuussa 1917 A. K. Cajander muis-
tutti, että vuoden 1909 asetuksessa, jossa säädettiin korkeimmasta metsäopetuk-
sesta, sanotaan että osaston opettajien piti antaa opetusta myös metsäpolitiikassa, 
”kunnes erityinen opettajanvirka tässä aineessa perustetaan”.986 Lisäksi vuoden 
1910 maatalouskorkeakoulukomitea oli ehdottanut metsäpolitiikan oppituolin 
perustamista.987 Koska tätä oppituolia ei ollut perustettu, Cajanderin mielestä 
korkein metsäopetus ei ollut täydellisesti järjestetty. Myös valtionmetsäkomitea 
oli ollut sitä mieltä, että valtion pätevien metsänhoitovirkamiesten koulutukseen 
tuli kuulua varsinaisen professorin antamaa metsäpolitiikan opetusta: metsän-
hoitomies tai metsävirkamies tarvitsi teknillisten valmiuksien lisäksi tietämystä 
metsätaloudesta, jotta hän olisi pätevä itsenäisesti hoitamaan laajoja metsäalueita. 
Cajander katsoi, että metsäpolitiikka oli yksi metsätieteen neljästä ”alatieteistä” 
(muut olivat metsänhoitotiede, metsänarvioimistiede ja metsäteknologia), ja se 
”selvittelee metsätalouden julkisoikeudellista ja taloudellista asemaa valtion ja 
kansantaloudessa sekä sen suhdetta muihin taloudellisen toiminnan haaroihin. 
Metsäpolitiikka on pääasiallisesti kansantalous- ja yhteiskuntapoliittinen tiede. 
Käytännön metsäpolitiikka esittelee tieteellisiin tutkimuksiin nojautuen niitä 
toimenpiteitä, joihin valtionmahdin taikka yhteiskunnan puolesta ryhdytään 
metsätalouden edistämiseksi tai rajoittamiseksi.” 

Metsäpolitiikkaa lukuun ottamatta muut kolme metsätiedettä olivat kukin 
jo saaneet omat oppituolinsa – metsäteknologian opetuksesta vastasi yliopis-
ton metsänhoitaja –, mutta metsäpolitiikan opetusvelvollisuus oli jaettu näiden 
kolmen oppituolin kesken. Tämä järjestely haittasi muiden tieteiden opetusta ja 
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tutkimusta. Käytännössä vastuu metsäpolitiikasta kuului metsänhoidon pro-
fessorille eli Cajanderille itselleen, mikä oli kaikkein huonoin vaihtoehto, sillä 
Cajanderin oma erikoisala eli metsänhoitotiede oli pääasiassa biologinen tiede ja 
etäällä taloustieteestä. Cajander perusteli uuden oppituolin tarvetta myös sillä, 
että Suomessa metsätalouden ja siihen perustuvan puunjalostusteollisuuden mer-
kitys oli suuri ja kasvamassa, joten ”[m]etsäpolitiikan alalla tarvitaan niin muo-
doin juuri meillä omaperäistä, kotimaista tutkimustoimintaa, ja toiselta puolelta 
siinä tarjoutuukin mahdollisuutta itsenäiseen tutkimustyöhön mitä laajimmassa 
mittakaavassa.” Cajander ei suositellut, että ensin odotettaisiin, että joku hakisi 
metsäpolitiikan dosentiksi ja sen jälkeen hänet saatettaisiin nimittää professorik-
si – metsäntutkija kun saattoi saada muualta monin verroin paremman paikan 
kuin dosentuurin.988

Asian käsittely mutkistui, kun osaston kokouksessa tehtiin esitys, että kahden 
oppituolin asemesta perustettaisiin vain yksi varsinainen professuuri eli agraari- 
ja metsäpolitiikan oppituoli. Professori Cajander piti pitkän puheen, jossa hän 
puolusti erillistä metsäpolitiikan professuuria. Vaikka agraari- ja metsäpolitiikka 
pohjautuivat kansantaloustieteeseen, hänen mielestään opetus ei voinut olla riit-
tävän perusteellista sekä tuleville agronomeille että metsänhoitajille, jos sama 
opettaja opettaisi molempia aineita. Esimerkkinä hän käytti vesioikeuslain mu-
kaista lautattavan puutavaran kuorimispakkoa, jonka ymmärtäminen vaati mo-
nipuolista perehtymistä metsätalouden yksityiskohtiin ja jota agraaripolitiikan 
asiantuntijan tuskin voitiin olettaa osaavan kunnolla opettaa. Metsäpolitiikan 
professuuria tarvittiin, sillä ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, valtion 
metsämaitten asuttaminen sekä yksityismetsätalouden kehittäminen ja valtion 
metsätalouden tuottavuuden kasvattaminen vaativat metsäpolitiikan perusteel-
lista tuntemusta. A. K. Cajander mainitsi kokouksessa lukuisia muitakin perus-
teluja: ”Metsätalouden saattamisella järkiperäisemmälle kannalle voitaneen sen 
tuottoa kohottaa ainakin kaksinkertaiseksi, mikä meidän köyhälle maallemme 
ei merkitse vähiä, ja on lähimmiten juuri metsäpolitiikan, käyttämällä apunaan 
kaikkien eri metsätieteiden ennätykset, selvitettävä ja osoitettava keinot tämän 
päämäärän saavuttamiseksi.”989

Metsäpolitiikan professuurista keskusteltaessa professori A. K. Cajander kertoi 
niistä ristiriidoista, joita hänen ehdotuksensa perustaa metsäpolitiikan profes-
suuri oli kohdannut aikaisemmin ja joiden vuoksi hän ei useaan vuoteen ajanut 
metsäpolitiikan professuuria, vaikka hän oli joutunut hoitamaan myös metsä-
politiikan opetusta: ”Myönnän, että nämä [metsäopetusta koskeneen vuoden 
1908] asetuksen sanat olisivat velvoittaneet minua jo aikaisemmin ryhtymään 
uuteen aloitteeseen, mutta se kohtelu, minkä metsäpolitiikan professuurin perus-
tamiskysymys oli osakseen saanut Yliopistossa ja erittäinkin sen Maanviljelys-
taloudellisessa Osastossa, on ollut syynä siihen, etten sittemmin enää ole asiaan 
puuttunut, vieläpä suorastaan sellaisesta kieltäytynytkin, kun minua usealta eri 
taholta on siihen kehotettu. Näytti nimittäin toivottamalta siinä suhteessa koet-
taa saada metsäopetuksen välttämättömimmillekään tarpeille riittävää ymmär-
tämystä, ja päätin siitä syystä nurkumatta toistaiseksi yksin, oman aineeni ohella, 
huolehtia opetuksesta ja tutkimustyön johtamisesta tälläkin alalla, kunnes joko 
voimani uupuisivat tai toiset ajat koittaisivat. Tehtävän ylivoimaisuus on ollut 
syynä siihen, ettei opetus kaikessa ole saattanut olla sellaista, kuin olisin tahtonut, 
mutta mahdottomuuksia älkää minulta vaatiko.”990
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Tiedekunnan dekaani, professori Arthur Rindellin mielestä maailmansodan 
päätyttyä tarvittaisiin vielä enemmän agraari- ja metsäpoliittista tietämystä, 
minkä vuoksi hän toivoi näiden alojen aseman paranevan tiedekuntaosastossa. 
Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että tiedekuntaosastoon piti perustaa vain yksi 
professuuri eli agraari- ja metsäpolitiikan oppituoli, sillä maan pääelinkeino oli 
maatalous, jonka yksi erottamaton ja tärkeä osa oli metsätalous. Kahden alaltaan 
selvästi erotetun professuurin sijaan piti perustaa vain yksi, jolloin harmoninen 
yhteistyö eri talousalojen välillä olisi yhteiseksi hyväksi. Dekaani Rindell ei näh-
nyt mitään tieteellisiä syitä perustaa kahta erillistä professuuria. Hänen mieli-
piteessään voi myös nähdä kilpailua tiedekuntaosaston maatalousopetuksen ja 
metsäopetuksen välillä, joka oli aikaisemminkin ollut syynä metsäpolitiikan op-
pituolin perustamisen hylkäämiseen. Nyt Rindellin kanta kuitenkin hävisi, sillä 
kolme muuta osaston jäsentä puolsi kahden uuden professuurin perustamista. 
Lisäksi osasto päätti ehdottaa konsistorille, että kun agraaripolitiikan oppituoli 
perustetaan, samalla lakkautetaan agraaripolitiikan ylimääräisen opettajan vir-
ka.991 

Agraaripolitiikan ja metsäpolitiikan professuurien perustamiskeskustelus-
sa tapahtui käänne huhtikuussa 1919. Tuolloin Alfred Kordelinin testamentin 
mukaisesti perustetun yleisen edistys- ja sivistysrahaston hallitus oli lähettänyt 
kirjelmän Yliopiston konsistorille. Sen mukaan marraskuussa 1917 kuolleen 
maanviljelysneuvos Kordelinin testamenttivaroista myönnettiin Helsingin Yli-
opistolle ”vuotuisesti neljäkymmentäkahdeksantuhatta (48 000) markkaa [ny-
kyrahassa noin 18 000 euroa] kahta Alfred Kordelinin muistoksi perustettavaa 
professorinvirkaa varten, joista toinen käsittää kauppaoikeuden lainopillisessa ja 
toinen agraari- ja metsäpolitiikan maataloudellisessa tiedekunnassa. Kummal-
lakin professorilla on oleva kahdenkymmenenneljäntuhannen (24 000) markan 
[noin 9 000 euroa] vuosipalkka ja tulee heidän luennoida suomenkielellä. Muut 
virkoihin kuuluvat velvollisuudet vahvistaa Yliopiston konsistori.”992

Marraskuussa 1919 maanviljelys-taloudellinen osasto ehdotti, että Alfred Kor-
delinin rahaston lahjoittama professuuri rajoitettaisiin käsittämään joko agraari-
politiikan tai metsäpolitiikan riippuen siitä, kumpaa alaa ansiokkain viranhakija 
edustaa. Sen jälkeen kun ensimmäinen viranhaltija olisi nimitetty ja oppituolin 
ala määritelty, konsistori perustaisi varsinaisen professuurin toisessa oppiainees-
sa. Lisäksi osasto ehdotti, että professuuria varten lahjoitettuja varoja käytettäisiin 
toistaiseksi kahden ylimääräisen opettajan eli agraaripolitiikan ja metsäpolitiikan 
opettajan palkkaamiseen.993 Osasto oli yksimielinen kannastaan, mitä helpotti 
se, että professori Arthur Rindell oli jo siirtynyt Åbo Akademin varakansleriksi. 

Lahjoitusprofessuuria käsiteltiin konsistorissa joulukuussa 1919. Koska kahden 
eri oppiaineen yhdistäminen yhteen oppituoliin näytti tuottavan vaikeuksia sekä 
opetukselle ja tutkimukselle ja koska agraari- ja metsäpolitiikka olivat tärkeitä 
maan talouspolitiikalle, konsistori päätti ehdottaa Kordelinin säätiölle, että lah-
joitusprofessuuri keskittyisi vain toiseen oppiaineeseen. Valtiovaroilla puolestaan 
perustettaisiin uusi oppituoli toiselle oppiaineelle. Ajatus oli tässä vaiheessa, että 
Kordelinin rahaston varoilla perustettaisiin metsäpolitiikan professuuri ja valtion 
varoilla agraaripolitiikan virka. Nimittäin konsistorissa otettiin esille Hannes 
Gebhardin ylimääräinen professuuri, jota Gebhard oli pystynyt hoitamaan vain 
muutaman lukukauden aikana. Tämän vuoksi ehdotettiin, että Yliopisto voisi 
käyttää maanviljelyksen kansantalouden ja tilastotieteen ylimääräisen profes-
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sorin palkkaamiseen tarkoitetut varat mieluiten varsinaisen agraaripolitiikan 
professorin palkkaamiseen.994 Tiedekuntaosasto puolsi tätä ehdotusta etenkin, 
kun professori Gebhardin palkkaamiseen tarkoitetut varat olivat vain pieni osa 
siitä, mitä hänen tehtävänsä ulkomailla aiheuttivat.995 

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto hyväksyi ehdotuksen, että 
perustetaan kaksi erillistä virkaa. Rahaston hallitus ei kuitenkaan ollut saanut 
tietää konsistorissa ja osastossa käsiteltyä ajatusta, että lahjoitusvaroilla perustet-
taisiin metsäpolitiikan professuuri. Rahasto nimittäin päätti – ilmeisesti ottaen 
huomioon maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin ansiot maatalouden kehittäjänä 
– vuonna 1920, että sen varoilla perustettaisiin agraaripolitiikan professuuri sillä 
ehdolla, että Yliopiston varoilla perustetaan metsäpolitiikan professorin virka.996 

Asetukset metsäpolitiikan ja agraaripolitiikan professuurien perustamisesta 
annettiin 4. helmikuuta 1922. Niiden mukaan Alfred Kordelinin säätiö oli sitou-
tunut ainaiseksi vastaamaan agraaripolitiikan professuurin sekä samalla peruste-
tun kauppaoikeuden professuurin palkkauksesta. Lisäksi määrättiin, että agraari-
politiikan ja kauppaoikeuden professorien tulee luennoida suomen kielellä, ellei 
heidän pidä kielilainsäädännön mukaan luennoida ruotsin kielellä.997 

4. Korkein maatalousopetus – lamaannusta ja nimityskiistoja

Maanviljelys-taloudellinen osasto määritteli kokouksessaan huhtikuussa 1919 
korkeimman maatalousopetuksen ja tiedekuntaosaston tavoitteet. Osasto halusi 
kouluttaa henkilöitä maatalouden tieteellistä toimintaa varten sekä toimia koti-
maisen maataloustieteellisen tutkimuksen keskuksena. Tätä varten tuli kouluttaa 
myös osaston tulevia opettajia, koetoiminnan johtajia ja assistentteja sekä maa-
talouden muita virkamiehiä, jotka tarvitsivat tieteellistä jatkokoulutusta. Osaston 
tuli tarjota maatalousopetusta tuleville virkamiehille, jotka tarvitsivat virkatut-
kintoa maatalouden eri virkoihin kuten maatalousopetuksen opettajanvirkoihin 
ja neuvojanvirkoihin. Lisäksi osaston tuli mielestään antaa ammattikoulutus 
tuleville maanviljelijöille sekä muille maatalousopetuksesta kiinnostuneille. 
Tieteelliseen toimintaan suuntautuvilla oli jo nyt mahdollisuus suorittaa sekä 
filosofian kandidaatin että filosofian tohtorin tutkinnot.998

Korkeimpaan maatalousopetukseen vaikutti maailmansotien välisenä aikana 
keskustelu opetuksen sijainnista, tiloista ja maatalouskorkeakoulusta.999 Lisäksi 
opetus ja etenkin tutkimus lamaantui, kun Jokiniemen koelaitos siirtyi pois Yli-
opistolta vuonna 1923 ja tutkimustoiminta väheni tiedekunnan sisällä.1000 Kor-
keimmassa maatalousopetuksessa alkoi 1910–1920-lukujen vaihteessa myös selvä 
sukupolvenvaihdos, joka ei jokaisessa oppituolissa tapahtunut nopeasti: maan-
viljelyskemian ja maanviljelysfysiikan professori Arthur Rindell siirtyi eläkkeelle 
vuonna 1919, maanviljelysopin professori Gösta Grotenfelt kuoli vuonna 1922, 
ja maanviljelystalouden professori Karl Enckell siirtyi eläkkeelle vuonna 1926. 
Rindell, Grotenfelt ja Enckell olivat aikaisemmin olleet Mustialan maanviljelys-
opiston opettajia, joten heidän siirtymisensä pois Yliopistosta merkitsi samalla 
myös irtautumista Mustialan opiston traditioista. Maanviljelyskemian ja maan-
viljelysfysiikan professuurin täyttäminen kesti neljä vuotta, maanviljelystalouden 
professuurin täyttäminen lähes kuusi vuotta ja maanviljelysopin professuurin 
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täyttäminen peräti 12 vuotta. Virantäyttöprosessit venyivät, kun hakijat valittivat 
päätöksistä. 

1920-luvun alussa perustettiin tuntuvasti uusia opetusvirkoja maanviljelys-ta-
loudelliseen osastoon, ja myös maatalousopetus sai uusia opetusvirkoja. Ennen 
vuotta 1921 korkeimmalla maatalousopetuksella oli ollut neljä kiinteää professuu-
ria, mutta vuosina 1921–1922 perustettiin kaksi uutta maataloustieteiden profes-
suuria: vuonna 1921 meijeriopin apulaisen virka muutettiin meijeriopin ylimää-
räiseksi professuuriksi ja vuonna 1922 perustettiin agraaripolitiikan professuuri, 
joka saatiin täytettyä kuusi vuotta myöhemmin. Lisäksi korkeimman maatalous-
opetuksen dosenttiopetusta lisättiin tuntuvasti maailmansotien välisenä aikana, 
sillä ennen vuotta 1919 maataloustieteillä oli ollut vain kolme dosenttia: vuonna 
1919 maataloustieteiden dosentuureja perustettiin kaksi, 1920-luvulla seitsemän, 
1930-luvulla yhdeksän, ja toisen maailmansodan aikana neljä vuosina 1940–1943.

Seuraava maataloustieteellisten professorien sukupolvenvaihdos tapahtui 
toisen maailmansodan aikana: maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan pro-
fessori Johannes Valmari kuoli vuonna 1939, kotieläinopin apulainen Hans Söder-
lund kuoli vuonna 1940, ja eläkkeelle siirtyivät kotieläintieteen professori Georg 
von Wendt ja meijeriopin professori A. E. Sandelin vuonna 1943. Sodan aikana 
nimitettiin maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan professoriksi Erkki Kivi-
nen vuonna 1942 sekä kotieläintieteen professoriksi Lauri Paloheimo ja meijeri-
opin professoriksi Torsten Storgårds vuonna 1944. Agraaripolitiikan professori 
K. T. Jutila oli eronnut virastaan vuonna 1938, mutta hänen virkansa täytettiin 
uudelleen vasta 10 vuoden kuluttua vuonna 1948. 

Maanviljelysopin professori Gösta Grotenfeltin kuoleman jälkeen vuonna 1922 
alkoi 12 vuotta kestänyt professuurin nimitysprosessi, jonka aikana useat henkilöt 
hoitivat agronomikoulutukselle keskeistä oppituolia virkaatekevinä vuoteen 1934. 
Professori Grotenfelt oli luennoinut 1920-luvun alussa peltokasvien viljelystä, 
kauppa- ja teollisuuskasvien viljelystä sekä soista ja suoviljelystä. Hänen jälkeen-
sä tuli useiden vuosien tauko laitoksen professoriluennoissa, ja maanviljelysopin 
luento-opetuksesta vastasivat dosentit sekä assistentit.1001  

Maanviljelysopin professorin virantäytöstä käytiin kiivas kilpailu, joka ei 
voinut olla vaikuttamatta laitoksen ilmapiiriin. Vuonna 1922 alkaneessa nimitys-
prosessissa käytiin kolme eri nimitysvaihetta 12 vuoden aikana. Aluksi virkaa 
hakivat filosofian tohtori Evert Simola ja dosentti Kaarlo Teräsvuori, jotka joulu-
kuussa 1924 peruuttivat hakemuksensa, kun asiantuntijalausunnot olivat valmis-
tuneet. Kun virka julistettiin uudelleen haettavaksi, vuonna 1924 virkaa hakivat 
dosentti Kaarlo Teräsvuori, tohtorit Evert Simola ja Claes Charpentier sekä li-
sensiaatti Pekka Kokkonen. Keväällä 1926 Charpentier ja Kokkonen peruuttivat 
hakemuksensa. Näin hakijoiksi jäivät Teräsvuori ja Simola. Tämän jälkeen meni 
lähes kaksi vuotta, ennen kuin tiedekunta sai asiantuntijat arvioimaan hakijoita: 
ensin kuusi kieltäytyi tehtävästä, yksi ulkomainen asiantuntija sairastui vakavasti 
ja kaksi kieltäytyi tulemasta hänen tilalleen. Lopulta vuonna 1928 asiantuntijat oli 
valittu, ja hakijat saattoivat pitää koeluontonsa. Tämän jälkeen yksi asiantuntija 
sairastui, ja yksi asiantuntija ei saanut lausuntoaan valmiiksi, joten tiedekunta 
käsitteli asiaa kahden asiantuntijan lausunnon perusteella. Toinen lausunto oli 
professori Lirolta ja toinen oli muutaman rivin mittainen lausunto Halle-Saalen 
yliopiston professori Roemerilta. Asiantuntijat pitivät hakijoita pätevinä virkaan, 
mutta helmikuussa 1929 tiedekunta totesi yksimielisesti sekä Teräsvuoren että 
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Simolan epäpäteviksi maanviljelysopin professorinvirkaan. Tämän johdosta 
dosentti Teräsvuori laati laajan valituskirjelmän, jossa hän halusi osoittaa sekä 
asiantuntijoiden että tiedekunnan professoreiden käsitykset epäpätevyydestään 
vääriksi. Teräsvuoren valituskirjeestä tuli liitteineen 103 painosivun mittainen. 
Teräsvuoren mielestä muun muassa tiedekunnalla oli epäselvä ja pintapuolinen 
käsitys maanviljelysopista ja myös asiantuntijajärjestelmän tarkoituksesta viran-
täyttöprosessissa, ja asiantuntijoiden arviot hänen pätevyydestään olivat epätark-
koja tai vääriä.1002

Maanviljelysopin professuurin virantäytön kolmas kierros alkoi vuonna 1929. 
Virkaa hakivat nyt Teräsvuoren lisäksi maanviljelysopin dosentti J. O. Sauli, toh-
tori Eemeli Kitunen ja maanviljelystekniikan dosentti Pekka Kokkonen. Heistä 
Kitunen ja Kokkonen pyysivät vuoden aikaa kelpoisuuden täyttämiseksi. Tiede-
kunta päätyi pyytämään tällä kerralla vain kotimaisilta asiantuntijoilta lausun-
non. Neljä heistä kieltäytyi tästä tehtävästä. Lausunnot esitettiin tiedekunnalle 
tammikuussa 1932, ja virantäyttöä käsiteltiin tiedekunnan kokouksissa koko 
kevätlukukauden 1932. Sauli, Kitunen ja Kokkonen todettiin päteviksi virkaan, 
mutta Teräsvuori ja Kokkonen valittivat asiasta. Konsistorissa huomioi heidän 
valistuskirjelmänsä ja totesi Saulin ja Teräsvuoren päteviksi virkaan. Lopulta 
J. O. Sauli (vuoteen 1908 Saxelin, 1881–1957, virassa 1934–1949) nimitettiin maan-
viljelysopin professorin virkaan vuonna 1934.1003 Hän oli hoitanut professuuria 
ennen nimitystä vuodesta 1929.1004 

Professori J. O. Sauli keskittyi pääasiassa kirjoittamaan oppi- ja opaskirjoja ja 
laboratoriotutkimukseen.1005 Lukuvuosina 1934–1945 hänen luentonsa aiheina 
olivat pääasiassa kasvinviljelys, perunanviljelys, kasvinjalostuksen perusteet, 
koetoiminta ja kenttäkokeet.1006

Dosentti Kaarlo Teräsvuori oli osoittanut pätevyytensä maanviljelysopin var-
sinaisen professuurin virantäyttöprosessin aikana tekemissään valituksissa, joten 
vuoden kuluttua maanviljelysopin uuden professorin nimityksen jälkeen Teräs-
vuori nimitettiin maanviljelyskasvitieteen henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi 
professoriksi vuonna 1934 (virassa 1934–1951).1007 Professori Teräsvuoren luento-
jen aiheina olivat lukuvuonna 1935–1936 niittykysymys ja lukuvuosina 1936–1945 
maanviljelyskasvitiede.1008

Maanviljelysopin laitoksen nimi muuttui vuonna 1941 kasvinviljelystieteelli-
seksi laitokseksi. Professuurin nimi muutettiin kasvinviljelystieteen professuu-
riksi vasta vuonna 1951 seuraavan virantäyttöprosessin aikana professori Saulin 
jäätyä eläkkeelle. Laitoksen tilat olivat vuoteen 1943 asti Ritarikatu 6:ssa von 
Willebrandin talossa. Tämän jälkeen laitos muutti Kirkkokatu 4:n taloon, josta 
metsälaitokset olivat muuttaneet Metsätaloon. Kirkkokatu 4:ssa laitoksella oli 
entistä enemmän tilaa, mutta olosuhteet olivat huonot: muun muassa laitoksen 
uunit vetivät niin huonosti, että häkä ja kitku tainnuttivat opiskelijat heti aamui-
sin.1009 

Maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan professorin virkaan nimitettiin fi-
losofian tohtori, diplomi-insinööri Johannes Valmari toukokuussa 1923.1010 Pro-
fessori Johannes Valmarin kaudella maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen 
keskeisimpiä tutkimusaiheita olivat maan kasvukunnon parantaminen ja säilyt-
täminen sekä peltomaiden lannoitus. Näitä tutkimuksia varten tutkijat saivat ai-
neistoa professori Valmarin johdolla maatalouskoelaitoksen maanviljelyskemian 
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ja -fysiikan osastolla tehdyistä lannoituskokeista. Vuonna 1923 laitoksella alkoi 
maan kolloidien eli humusyhdisteiden tutkimus, ja lisäksi tutkittiin astiakokeilla 
kauran vedenkäyttöä ja happamuuden vaikutuksia, maan kalkitusta, karjan-
lannan käsittelyä, virtsan säilytystä ja ravinteiden huuhtoutumista maasta.1011 
Professori Valmarin kaudella maanviljelyskemian uudet saavutukset eivät kui-
tenkaan vielä levinneet laajaan käyttöön; väkilannoitteita käytettiin enemmän-
kin koekentillä kuin tavallisilla maatiloilla. Väkilannoitteet tosin yleistyivät vähi-
tellen, mutta viljasatojen kasvu Suomessa 1930-luvulla 1 000 kilosta 1 500 kiloon 
hehtaaria kohden johtui pääasiassa hyvistä sääolosuhteista. Lannoiteteollisuus ja 
kasvinjalostus olivat tuolloin vasta aluillaan, eivätkä maatilat voineet tai halun-
neet vielä ostaa suuria määriä tuotantopanoksia tilojen ulkopuolelta.1012 

Professori Valmarin työkenttä oli laaja, mutta hän keskittyi tutkimaan etenkin 
maaperäkemiaa ja lannoitusta (muun muassa Väkilannoitteista ja niiden käytöstä, 
1927; Sokerijuurikkaan sekä lantun ja turnipsin lannoitustarpeesta, 1928; Keinoista 
maan kasvuvoiman säilyttämiseksi, 1933; Rikki kasvinravintoaineena, 1938; Lan-
noitusoppi, 1940). Erityisen paljon Johannes Valmari tutki maan typpivarantoja 
ja muiden ravinteiden soveltuvuutta viljelykasvien käyttöön. Lisäksi hän tutki 
kasvutekijöitä kokonaisuudessaan, erityisesti vettä ja sääsuhteita (Kasvien veden-
käyttö ja säätekijät, 1930).1013 Professori Valmari luennoi maanviljelyskemian ja 
-fysiikan perusteista, lannoitusopista, kasviravintoaineista sekä maaperästä ja 
säätekijöistä.1014

Valmarin kuoleman jälkeen vuonna 1939 tiedekunta päätti kutsua maanvil-
jelyskemian ja maanviljelysfysiikan professoriksi Artturi I. Virtasen (Artturi 
Ilmari, 1895–1973, kemian professori 1939–1948), joka oli noussut suomalaisen 
maataloustieteellisen tutkimuksen kärkeen muun muassa AIV-voisuolan ja -re-
hun kehittelijänä.1015 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta halusi professori 
Virtasen kutsumenettelyllä profiloitua maataloustieteiden tutkimuksen johta-
vaksi yksiköksi ja näin nostaa statustaan. Teknillisen Korkeakoulun biokemian-
professori Virtanen oli kuitenkin siirtymässä Helsingin Yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisen osaston kemian professoriksi samana vuonna, joten hän ei 
luvannut ottaa kutsua vastaan. Samassa yhteydessä tiedekunta esitti, että pro-
fessuuri jaettaisiin maanviljelyskemian sekä maanviljelysfysiikan oppituoleihin, 
mutta ehdotus ei edennyt.1016  

Maanviljelyskemian ja -fysiikan professuuri julistettiin avoimeen hakuun 
syksyllä 1939. Heinäkuussa 1942 virkaan nimitettiin Erkki Kivinen (1903–1985 vi-
rassa 1942–1971, dekaani 1945–1954, ensimmäinen vararehtori 1954–1962, rehtori 
1962–1971), ja hän oli maanviljelyskemian ja -fysiikan professorina lähes kolme 
vuosikymmentä vuoteen 1971 asti.1017 

Maanviljelystalouden professori Karl Enckell erosi täysinpalvelleena elokuussa 
1926. Professuurin nimitysprosessi kesti vuoteen 1932, johon asti useat hoiti-
vat maanviljelystalouden professuuria eripituisia jaksoja. Marraskuuhun 1926 
mennessä avointa virkaa hakivat filosofian tohtori Rurik Pihkala ja professori 
A. K. Cajanderin veli, maanviljelystalouden dosentti Eino Cajander (1882–1928). 
Tiedekunta pyysi useilta asiantuntijalausuntoja hakijoista, mutta lopulta vain 
kaksi suostui arvioimaan viranhakijoita. Dosentti Eino Cajander kuitenkin kuo-
li ennen asiantuntijalausuntojen valmistumista vuonna 1929, joten ainoa hakija 
oli tohtori Pihkala. Hänellä näytti olevan hyvät mahdollisuudet virkaan, mutta 
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toukokuussa 1929 maatalous-metsätieteellinen tiedekunta totesi hänet kuitenkin 
epäpäteväksi pitkälti professori K. T. Jutilan asiantuntijalausunnon perusteella. 
Tämän vuoksi Pihkala yritti muuttaa päätöstä ja valitti siitä konsistoriin kesä-
kuussa 1929. Professori Jutila oli erityisesti sitä mieltä, ettei tohtori Pihkala ollut 
kiinnittänyt riittävästi huomiota terminologiaan julkaisuissaan. Valituskirjel-
mässään Pihkala oli puolestaan sitä mieltä, että Jutila oli itse käyttänyt tutki-
muksissaan terminologiaa väärin. Sen vuoksi tohtori Rurik Pihkalan mielestä 
professori Jutilan asiantuntijalausunto oli virheellinen: ”Siinä on kyllä suuri jouk-
ko tietoja, jotka osoittavat, että hän on tätä alaa harrastanut, mutta epäilemättä on 
tämä yliopiston professorin lausuntona harvinainen järjestäytymättömän tiedon 
näyte.” Pihkalan mielestä tiedekunnan muiden professoreiden oli ollut vaikea 
poiketa professori Jutilan kannasta, sillä heidän oppituolinsa ja omat tutkimuk-
sensa olivat kaukana maanviljelystaloudesta.1018 

Nimitysprosessiin liittyen Rurik Pihkala kirjoitti kaksi artikkelia maatalou-
den kannattavuustutkimuksesta vuonna 1929: hän julkaisi Maataloustieteellisessä 
Aikakauskirjassa artikkelin ”Erimielisyyttä maatalouden kannattavuuden perus-
teista” ja Kansantaloustieteellisessä Aikakauskirjassa (N:o 4) artikkelin ”Onko 
maatalouden kannattavaisuustutkimus meillä oikeilla perusteilla”. Lisäksi hän 
julkaisi omalla kustannuksellaan tiedekunnan päätöksestä tekemänsä valitus-
kirjelmän vuonna 1929.1019 

Virkanimitysasia eteni hitaasti. Vuosi Pihkalan valituksen jälkeen kanslerin-
virasto poisti tiedekunnan päätöksen helmikuussa 1930 ja velvoitti tiedekunnan 
käsittelemään uudelleen Rurik Pihkalan hakemusta sen jälkeen, kun tiedekunta 
oli hankkinut lisäselvitystä. Tiedekunta sai kaksi uutta asiantuntijalausuntoa lo-
kakuuhun 1930 mennessä. Tämän jälkeen tiedekunta pyysi vielä asiantuntijalau-
suntoa Pihkalan kotieläinjalostuksen alaan kuuluvista julkaisuista. Helmi–maa-
liskuussa 1931 tiedekunta käsitteli uudelleen tohtori Pihkalan hakemusta uusien 
asiantuntijalausuntojen avulla. Pihkala todettiin jälleen epäpäteväksi virkaan. 
Tässä vaiheessa professori Enckellin eroamisesta oli kulunut jo lähes viisi vuotta. 
Tilanne oli vaikea, joten tohtori Pihkala teki uuden valituksen, jossa hän kiinnitti 
huomiota asiantuntijalausuntojen virheisiin.1020 Asia siirtyi jälleen konsistoriin 
syksyllä 1931. Konsistori totesi Pihkalan valituksen aiheelliseksi äänin 34–25. Hel-
mikuussa 1932 Rurik Pihkala nimitettiin maanviljelystalouden professoriksi.1021 
Viranhakuprosessi herätti huomiota, minkä vuoksi Rurik Pihkala julkaisi jälleen 
omalla kustannuksellaan uuden valituskirjelmänsä ja sen liitteen vuonna 1931.1022 
Lisäksi Suomen Maataloustieteellinen Seura päätti marraskuussa 1931 painattaa 
kaikki maanviljelystalouden professuurin virantäyttämiseen liittyvät asiakirjat. 
Näistä kertyikin yli 150-sivuinen julkaisu.1023

Professori Rurik Pihkala oli suomalaisen maataloustutkimuksen keskeisiä 
hahmoja 1900-luvun alkupuolella. Hän oli ollut kuuluisan saksalaisen maatalous-
ekonomistin Friedrich Aereboen oppilas. Maanviljelystalouden tai maatalouseko-
nomian tutkimustarve lisääntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Suomen 
Maataloustieteellinen Seura yritti lisätä maatalousekonomian tutkimusta Suo-
messa 1920–1930-luvuilla. Maataloushallituksen yhteyteen perustettiin vuonna 
1928 niin sanottu taloudellinen neuvottelukunta edistämään maatalousekono-
mian tutkimusta. Yleismaailmallinen lama lisäsi maatalousekonomian tutki-
muksen tarvetta 1930-luvun alussa. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 
maanviljelystalouden tutkimus ja opetus painottivat tuotantotaloutta, sillä maa-
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taloustuotteiden ja maatalouden hintapanosten selvitykseen ei ollut resursseja. 
Vuonna 1930 maatalousministeriö asetti agraaripolitiikan professori K. T. Jutilan 
johtaman komitean pohtimaan maatalouden talous- ja yhteiskuntatutkimusta. 
Komitean ehdotti muun muassa maatalouden taloustutkimuskeskuksen perus-
tamista ja Pellervo-Seuran yhteyteen perustettavaa markkinatutkimuslaitosta 
hinta- ja markkinatutkimusta varten sekä useita eri tutkimushankkeita. Myös 
maatalouspulan lieventämistä pohtinut komitea ehdotti rahoitusta maataloudelli-
seen markkinatutkimukseen. Pellervo-Seura perustikin vuonna 1932 saksalaisten 
esikuvien mukaisen Markkinatutkimuslaitoksen.1024

Maanviljelystalouden professori Rurik Pihkala piti yleensä syyslukukaudella 
maanviljelystalouden peruskurssia ja luennoi kevätlukukaudella maatalouden 
liikeopista, arvioimisopista ja työopista, myöhemmin kevätlukukaudella maa-
talouden arvioimistieteestä, liiketieteestä ja työtieteestä.1025 

Vuoteen 1939 asti maanviljelystaloudellinen laitos toimi Hallituskatu 3:n talos-
sa. Lisäksi laitoksella oli käytössä piirustusharjoituksia varten huoneisto Marian-
katu 8:ssa vuosina 1932–1939. Metsätalon valmistumisen jälkeen maanviljelysta-
loudellinen laitos siirtyi metsäopetuksen entisiin tiloihin Kirkkokatu 4:ään, jossa 
oli huomattavasti aikaisempaa enemmän tilaa opetusta varten. Lisäksi vuonna 
1941 laitos sai tiloja assistentille Malmgårdin oppilaiden asuntolarakennukses-
ta.1026

Georg von Wendt hoiti kotieläintieteen professuuria lähes 33 vuotta vuoteen 1943 
asti. Hän keskittyi tieteellisissä tutkimuksissaan biokemiaan, rehuruokintaan, 
ravitsemukseen, vitamiineihin ja muihin terveyteen ja kansanterveyteen liitty-
viin aiheisiin.1027 Samana vuonna professuurin nimi muutettiin kotieläinopista 
kotieläintieteen professuuriksi. Professori von Wendtin jäätyä eläkkeelle virkaa 
määrättiin hoitamaan dosentti Lauri Paloheimo (1899–1976), joka oli väitellyt 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ensimmäisellä englanninkielisellä 
väitöskirjalla vuonna 1926 ja oli avustanut opetuksessa professori von Wendtiä 
vuodesta 1926. Huhtikuussa 1944 Lauri Paloheimo (virassa 1944–1967) nimitettiin 
kotieläintieteen professoriksi.1028 

Kotieläinopin apulaisen virka oli perustettu vuonna 1906, mutta vasta vuonna 
1927 sen ensimmäiseksi vakinaiseksi viranhaltijaksi nimitettiin Hans Söderlund 
(virassa 1927–1940), joka oli hoitanut apulaisen virkaa jo vuodesta 1909.1029 Luku-
vuosina 1924–1940 Söderlund luennoi kotieläinanatomiasta, kotieläintaudeista, 
synnytysopista sekä eläinlääketieteestä.1030 Hän kuoli vuonna 1940. Tämän 
jälkeen kotieläinopin apulaisen virkaa määrättiin hoitamaan Valto Klemola 
(1907–1957, virassa 1941–54), joka nimitettiin virkaan seuraavana vuonna.1031 Lu-
kuvuosina 1941–1945 Klemola luennoi kotieläinanatomiasta, mahoudesta, aineen-
vaihtotaudeista, lisääntymisbiologiasta ja yleisfysiologiasta.1032

1920-luku oli suomalaisen meijerialan ja elintarviketutkimuksen muutoskautta: 
Valio perusti erityisen neuvontaosaston meijeriliittojen yhdyssiteeksi, meijeriväen 
ammattitaitoa edistettiin ja raaka-aineiden laatuun kiinnitettiin entistä enem-
män huomiota. Keskeiseksi elintarviketutkimuksen edistäjäksi nousi A. I. Virta-
nen, jonka kehittämän, voin säilymistä parantavan AIV-suolan valmistus alkoi 
vuonna 1925. Lehmänmaidon ja -juuston vitamiinipitoisuuden ympärivuotisesti 
takaava AIV-liuoksen valmistus alkoi vuonna 1929. Samana vuonna perustettiin 
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Kemiantutkimus-Säätiö biokemiallista perustutkimusta varten. Seuraavana vuo-
sikymmenenä meijeriteollisuus laajeni, ja 1930-luvun lopulla Suomessa oli lähes 
500 meijeriä. Vuonna 1931 perustettiin Valtion maitotalouskoelaitos, jossa alkoi 
maitoon liittyvä systemaattinen tutkimustoiminta Suomessa.1033 

Vuonna 1921 meijeriopin apulaisen virka muutettiin ylimääräiseksi professuu-
riksi.1034 Sen viranhaltijana oli Gustaf Bredenberg vuoteen 1934 asti. Lukuvuosina 
1924–1934 hän luennoi muun muassa meijerihallinnosta, lypsystä ja maidon kä-
sittelystä sekä maidon ominaisuuksista ja tarkastuksesta, voin virheellisyyksistä, 
juustonvalmistuksesta ja Suomen maitotalouden vientituotteista.1035

Bredenbergin jälkeen avoimeksi jääneeseen virkaan haki ainoastaan A. E. San-
delin (1888–1954, virassa 1935–1943). Tätä ennen Sandelin oli ollut muun muassa 
Valion kemiallis-bakteriologisen laboratorion johtajana ja oli ollut parantamassa 
suomalaisen voin hygieenistä laatua. A. E. Sandelinia pidetään suomalaisen mei-
jeriopillisen kirjallisuuden isänä, sillä hän oli julkaissut muun muassa meijerialan 
oppikirjoina käytetyt Maitotaloustuotteiden tutkiminen. Käytännölliset menette-
lytavat (1916, uusittu painos 1929), Maidon ja maitotuotteiden bakterioppi (1919, 
uusittu painos 1940) ja Voinvalmistus (1928). 

Yliopistollisen opetuksen uudistajana professori Sandelin vaikutti merkittä-
västi meijerialan kehitykseen Suomessa: hänen aikanaan meijeriopin laitosta ja 
opetusta kehitettiin voimakkaasti, hän kunnosti laitoksen laboratorion ja tutki 
siellä maitoa, maitotuotteita ja meijeriteollisuuden aineita ja laitteita sekä uudisti 
laboratoriotyöt perusteellisesti. Professorikaudellaan A. E. Sandelin kiinnitti huo-
miota myös meijerialan neuvontatyöhön ja julkaisi lukuisia lyhyitä kirjoituksia 
meijeriteollisuuden eri kysymyksistä.1036 Hän luennoi muun muassa maidon ja 
meijerituotteiden kemiasta, voin- ja juustonvalmistuksesta ja maitobakteeriopis-
ta.1037 

Vuonna 1943 Sandelin siirtyi Valion teknilliseksi johtajaksi ja oli vuodesta 1945 
Valion toimitusjohtaja. Meijeriopin professuuria haki ainoastaan maitotaloustie-
teen dosentti Torsten Storgårds (1908–1993, virassa 1944–1953), joka nimitettiin 
virkaan maaliskuussa 1944 vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun virka oli julis-
tettu haettavaksi.1038 

Kotieläinopillinen laitos oli aluksi jakaantunut kotieläinbiologian osastoon, 
anatomian osastoon ja kotieläinklinikkaan sekä meijeriopin osastoon. Vuonna 
1922 meijeriopin osastosta tuli itsenäinen meijeriopin laitos. Seuraavana vuonna 
kotieläinklinikasta muodostettiin itsenäinen eläinlääketieteen laitos, jonka esi-
miehenä oli kotieläinopin virkaatekevä apulainen. Laitokset sijaitsivat osittain 
Hallituskatu 3:ssa ja Ritarikatu 6:ssa sekä näiden talojen yhteisessä piharaken-
nuksessa. Kotieläinopin laitos siirrettiin vuonna 1926 Hallituskatu 3:sta nykyisen 
Porthanian laitosrakennuksen paikalla sijaiseen Hallituskatu 13:n talon väliaikai-
seen huoneistoon, jonka vieressä olleessa Heimolan talossa eduskunta kokoontui 
vuoteen 1930 asti. Hallituskatu 13:ssa laitoksella oli aikaisempaa enemmän tilaa 
ja oma luentosali. Väliaikaiseksi tarkoitettu sijoitus kesti 20 vuotta vuoteen 1946 
asti, jolloin Porthaniaa alettiin rakentaa ja kotieläintieteellinen laitos muutti 
Viikkiin tiedekunnan ensimmäisenä laitoksena.1039 Vuonna 1927 professori von 
Wendt oli ehdottanut tiedekunnalle, että valtio ostaisi Siltavuorenkatu 14:n talon 
kotieläinopillisen ja eläinlääketieteellisen laitosten käyttöön, mutta asia ei ollut 
edennyt.1040
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Agraaripolitiikan oppituoli perustettiin vuonna 1922.1041 Näin agraaripolitiik-
ka eriytyi selvästi omaksi tieteekseen maanviljelystaloudesta, joka alkoi entistä 
enemmän keskittyä maatalouden liiketaloustieteeseen, kun taas agraaripolitiikka 
keskittyi makrotalouden ilmiöihin.1042 Vuodesta 1921 alkaen agraaripolitiikan 
opetuksesta vastasi filosofian tohtori K. T. Jutila (Kaarle (Kalle) Teodor, 1891–1966, 
vuoteen 1906 Lindroos, agraaripolitiikan professori 1928–1938, varadekaani 1934–
1935). Hän myös haki professuuria vuonna 1922 ja nimitettiin agraaripolitiikan 
professoriksi vuonna 1928.1043 Professori Jutilan ansiosta maatalousylioppilaat 
alkoivat 1930-luvun alussa tehdä laudatur-töitä Työtehoseuran tutkimusten yh-
teydessä ja seuran tutkimusten aineistoista. Maatalouden Työtehoseura perus-
tettiin keväällä 1924 tehostamaan maataloustyötä ja olemaan alan tutkijoiden, 
maanviljelijöiden, yhdistysten ja yritysten yhdyssiteenä.1044 Professori K. T. Jutila 
luennoi muun muassa agraaripolitiikan perusteista, markkinaopin perusteista, 
Suomen asutustoiminnasta, maataloustuotteiden hinnan tukemisesta sekä maa- 
ja työjärjestyksestä Suomessa.1045

Professori Jutila erosi virastaan vuonna 1938, kun hän siirtyi Suomen Pankin 
johtokunnan jäseneksi. Tämän jälkeen virantäyttöprosessi kesti kymmenen vuot-
ta, kunnes vuonna 1948 virkaan nimitettiin maatalous-metsätieteitten tohtori Olli 
Pihkala (1905–1998, virassa 1948–1972). Professuurin nimi vaihtui vuonna 1946 
maatalouspolitiikan professuuriksi.1046 Virkaa hoiti vuosina 1938–1948 maan-
viljelystalouden professori Rurik Pihkala, joka oli hoitanut professuuria myös 
Jutilan aikana vuosina 1933–1936.1047 

Agraaripolitiikan laitos sijaitsi vuodesta 1930 alkaen Hallituskatu 3:ssa von 
Willebrandin talossa.1048 

5. Tiedekunta jää ilman koetilaa

Samoihin aikoihin kun keskusteltiin maatalouskorkeakoulusta ennen maanvilje-
lys-taloudellisen tiedekuntaosaston itsenäistymistä omaksi tiedekunnaksi vuon-
na 1924, Jokiniemen maanviljelys-taloudellinen koelaitos siirtyi pois tiedekunnan 
professorien alaisuudesta vuonna 1923. Tämä vaikeutti huomattavasti etenkin 
tiedekunnan maatalousopetusta ja -tutkimusta mutta myös yhteisen opetuksen 
piiriin kuuluvaa tutkimustoimintaa. Jo vuonna 1916 oli julkaistu professori Georg 
von Wendtin komitean laaja mietintö maataloustieteellisen koetoiminnan kehit-
tämisestä. Asia ei kuitenkaan edennyt, sillä syntyi väittelyä muun muassa siitä, 
olisiko koetoiminta pitänyt edelleen säilyttää maanviljelys-taloudellisen tiede-
kuntaosaston professorien alaisuudessa vai ei, eli pitikö koetoimintaa kehittää 
tieteen vai käytännön vaatimusten mukaan.1049 Uudistusta hidasti keskustelu 
itsenäisestä maatalouskorkeakoulusta, jonka yhteyteen myös koetoiminta olisi 
siirtynyt. Vuonna 1920 koetoiminnan tulevaisuutta pohti maanviljelys-taloudel-
lisen koelaitoksen tarkistuskomitea. Sen puheenjohtajana oli senaattori A. Osw. 
Kairamo ja sihteerinä tohtori K. T. Jutila. Komitea ei kuitenkaan saanut aikaan 
mietintöä, sillä sen sisällä ei syntynyt riittävää yksimielisyyttä annettavasta 
mietinnöstä.1050 Vuonna 1920 Agronominen Yhdistys esitti, että koetoiminta 
piti erottaa Yliopistosta. Yhdistys piti erityisen tärkeänä käynnistää paikallista 
koetoimintaa, sillä maatalouden kehittäminen vaati koetoiminnan laajentamista 
muualle Suomeen sekä myös uusille aloille.1051 
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Syyskuussa 1922 maatalousministeri Karl Elfving teki esityksen maatalouden 
koe- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä.1052 Esityksessä todettiin, että Yliopis-
tolla ja Maataloushallituksella oli kummallakin ollut Jokiniemen koelaitoksen 
toimintaan sananvaltaa, ja koelaitos oli joutunut vastaamaan sekä käytännön 
maatalouden että yliopisto-opetuksen intresseihin, mistä oli syntynyt vaikeita 
ristiriitoja. Sen vuoksi hallitus ehdotti, että maatalouden koe- ja tutkimustoimin-
ta erotettaisiin Yliopistosta ja muutettaisiin itsenäiseksi.1053 

Maanviljelys-taloudellinen osasto antoi lakiesityksestä lausunnon, jossa se 
kiinnitti huomiota Jokiniemen koelaitosten epäkohtiin. Yliopiston ja koelaitok-
sen välisen pitkän välimatkan ja epäselvän järjestysmuodon lisäksi tieteellistä 
toimintaa haittasivat assistenteilta vaadittu vaatimaton tieteellinen pätevyys ja 
heidän matalat palkkansa, joka oli johtanut henkilövaihdoksiin, sekä asuin- ja la-
boratoriorakennusten ahtaus ja määrärahojen niukkuus. Jokiniemessä oli vähän 
asuntoja, joten alueelle ei voinut majoittaa kaikkia ylioppilaita, joiden piti kandi-
daatintutkintoa varten suorittaa harjoittelu koelaitoksella. Lisäksi assistenttien oli 
pitänyt ohjata harjoittelijoiden töitä, koska tutkimuslaitoksen osastojen johtajat 
eivät välimatkan vuoksi olleet voineet säännöllisesti ohjata harjoitus- eikä tutki-
mustoimintaa. Näiden syiden vuoksi Tikkurilan Jokiniemen koekentät sopivat 
huonosti maanviljelys-taloudellisen osaston tutkimus- ja opetuskäyttöön, joten 
tiedekuntaosastolle tuli hankkia oma koekenttä rakennuksineen ja tutkimusvä-
lineineen.1054

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen maatalouden koetoiminnasta jou-
lukuussa 1922.1055 Laki maatalouden koe- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä 
annettiin helmikuussa 1923 ja siihen perustuvat asetukset helmikuussa 1924. Uu-
teen Maatalouskoelaitokseen kuului seitsemän osastoa: maanviljelyskemian ja 
-fysiikan osasto, kasvinviljelyosasto, kasvinjalostusosasto, kotieläinhoito-osasto, 
kotieläinjalostusosasto, kasvitautiosasto ja tuhoeläinosasto.1056

Näin Jokiniemen koelaitos koekenttineen, laboratorioineen, irtaimistoineen 
ja työvoimineen siirtyi maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston opettajien 
valta- ja käyttöoikeuksien ulkopuolelle. Tiedekuntaosasto ja sen maataloustieteet 
joutuivat nyt vaikeaan tilanteeseen, sillä ne luopuivat koeasemastaan mutteivät 
saaneet mitään sen tilalle. Tilanne hankaloitui, kun maatalouskorkeakoulu ei to-
teutunut ja samalla korkeimman maatalousopetuksen koetilakysymys viivästyi. 
Tiedekuntaosasto käsitteli uutta tilannetta ensimmäisen kerran maaliskuussa 
1924. Osasto totesi, että ellei se pian saisi uutta koekenttää, korkein maatalous-
opetus ja maataloudellinen tutkimustoiminta uhkasivat pysähtyä Yliopistossa. 
Asia oli erityisen ongelmallinen, koska maatalousopettajien palkkaedut olivat 
vaarassa, kun he eivät enää virkansa puolesta voineet johtaa koeaseman osas-
toja ja laboratorioita – tämä siitä huolimatta, että alun perin oli esitetty, että 
väliaikaisesti eli siihen saakka kun tiedekunnan oma koeasema olisi hankittu, 
Jokiniemen keskuskoeaseman osastonjohtajien virkoja olisivat hoitaneet tiede-
kunnan opettajat entiseen tapaan. Osasto katsoikin, että maatalouden tutkimus-
toiminnan järjestely loukkasi arveluttavalla tavalla Yliopiston taloudellisia etuja 
ja oikeuksia.1057 Lopulta maatalousministeri Karl Elfving kuitenkin päätti, että 
keskuskoelaitoksen kolmen osaston johtajina toimisivat Yliopiston opettajat.1058 

Vaikka Tikkurilan Jokiniemen koeasema siirtyi pois tiedekunnalta, sen koe-
toiminta oli vielä pitkään kiinteässä yhteydessä tiedekuntaan, sillä koelaitoksen 
tuli järjestää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opettajille tutkimusta ja 
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opetusta varten laboratorioita ja koekenttiä, kunnes tiedekunta sai omat koekent-
tänsä.1059 Erityisen läheisessä yhteydessä tiedekuntaan oli koelaitoksen maanvil-
jelyskemian ja -fysiikan osasto, jonka virkaatekevä johtaja oli maanviljelyskemian 
ja fysiikan professori Johannes Valmari.1060

6. Metsätieteiden nousu 

Metsätalous laajeni ja sen merkitys Suomen kansantaloudelle kasvoi nopeasti 
1920-luvulta alkaen.1061 Tämän vuoksi tarvittiin lisää metsäntutkimusta. Suomen 
metsätieteet alkoivat nousta kansainvälisesti katsoen korkeatasoisiksi 1920-lu-
vulta alkaen. Metsätieteet pääsivät kehittymään maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa toisin kuin maataloustieteet, jotka joutuivat vaikeaan asemaan 
1920-luvun alkupuoliskolla, jolloin keskusteltiin korkeimman maatalousopetuk-
sen uudelleenakatemisoimisesta maatalouskorkeakouluun. 

Uudet yliopisto-opettajavirat edistivät metsätieteiden akatemisoitumispro-
sessin suotuisaa etenemistä. Vuoden 1917 jälkeen maanviljelys-taloudelliseen 
osastoon ja myöhemmin maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan perustettiin 
kolme metsätieteiden professuuria: vuonna 1922 perustettiin metsäpolitiikan 
professuuri ja vuonna 1930 metsäteknologian pro fessuuri, ja vuonna 1928 perus-
tettu suonkuivauksen opettajan virka muutettiin vuonna 1937 suometsätieteen 
kiinteäksi ylimääräiseksi professuuriksi. 1930-luvun alussa tapahtui murros yli-
opistollisessa metsäopetuksessa: vuonna 1933 metsänhoidon professori Cajander 
erosi virastaan, yliopiston metsänhoitajan virka täytettiin samana vuonna ja met-
säteknologian professuuri vuonna 1932. Vuonna 1907 perustettu metsänarvioimi-
sen professuuri saatiin täytettyä vuonna 1927. Kun muutamien maataloustieteiden 
professuurien täyttöprosessit kestivät vuosia 1920–1930-luvuilla, metsätieteiden 
professuurit saatiin yleensä täytettyä muutamassa vuodessa lukuun ottamatta 
suometsätieteen professuuria, jonka täyttäminen viivästyi toisen maailmansodan 
vuoksi.1062

Lisäksi metsätieteiden dosentuurien lukumäärä kasvoi yhdestä kymmeneen 
1930-luvulla: yhden entisen metsänhoitotieteen dosentin lisäksi tiedekunta sai 
kolme uutta metsänhoitotieteen dosenttia, kolme metsäteknologian dosenttia, 
metsänarvioimistieteen dosentin, metsätaloustieteen dosentin ja metsäeläin-
tieteen dosentin.1063 Ennen 1930-lukua metsätieteillä oli ollut vain yksi dosentti 
eli Olli Heikinheimo, joka oli metsänhoitotieteen dosenttina vuosina 1922–1937. 
Toisen maailmansodan aikana metsätieteet saivat vielä kaksi dosentuuria (metsä-
talouden liikelaskentaoppi ja puun kemiallinen teknologia).1064 

Metsätieteiden uudet opetusvirat ja tehostunut metsäopetus näkyi erityisesti 
siinä, että 1930-luvulla valmistui ennätysmäärä eli 12 uutta metsätohtoria, joista 
viisi metsäteknologiassa, kolme metsänhoidossa, yksi metsänarvioimisessa, kaksi 
metsätaloustieteessä ja yksi metsäeläintieteessä.1065 

Sen jälkeen kun maanviljelys-taloudellinen osasto oli muuttunut maatalous-
metsätieteelliseksi tiedekunnaksi, myös metsätieteet saivat oman edustuksensa 
Yliopiston tärkeimpään hallintoelimeen, pieneen konsistoriin, mikä osaltaan 
joudutti metsätieteiden suotuisaa kehitystä.1066 

Metsätieteiden asemaa Yliopistossa vahvistettiin 1920-luvun loppupuolelta 
alkaen. Tähän vaikutti osaltaan Cajanderin komitea, joka painotti metsätie-
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teiden voimakasta kehitystä sekä niiden merkitystä kansantaloudelle. Vuonna 
1922 perustettu, Cajanderin pitkään ajama metsäpolitiikan professuuri täytettiin 
vuonna 1925. Lisäksi vuonna 1935 perustettiin yksityismetsätalouden apulaisen 
virka agronomiatutkintoa varten annettavaa metsäopetusta varten. Vuonna 1922 
metsäopetus sai harjoittelualueekseen 17 000 hehtaarin suuruisen Korkeakosken 
hoitoalueen, johon kuului myös Siikakankaan harjoitusalue. Metsätieteellinen 
laitos jaettiin vuonna 1926 kolmeksi erilliseksi laitokseksi eli metsänhoitotie-
teelliseen, metsänarvioimistieteelliseen ja metsäteknologiseen laitokseen – tätä 
ennen metsätieteen laitoksessa oli ollut kolme osastoa eli metsänhoito-osasto, 
metsänarvioimisosasto ja metsäteknologian osasto – ja samalla erotettiin myös 
metsätieteellinen kirjasto itsenäiseksi yksiköksi. Lisäksi vuonna 1930 perustettiin 
metsäpoliittinen laitos. Metsätieteet hyötyivät uudesta laitosjaosta siten, että jo-
kainen laitos sai omat määrärahansa, joiden käytöstä ne saattoivat itse päättää.1067

Suomalaisen metsäntutkimuksen vahva perusta oli A. K. Cajanderin 1900-luvun 
alussa luoma ja myöhemmin edelleen kehittelemä metsätyyppiteoria, jolla voitiin 
metsämaan arvon määrityksissä määrätä metsien ja jopa aukeiden alojen poten-
tiaalinen puuntuotoskyky. 1910- ja 1920-luvulla metsätyyppien tutkimuksesta 
tuli suomalaisten metsäntutkijoiden kansallinen tehtävä ja nuoren tasavallan 
luonnontutkijoiden ylpeyden aihe, suomalaisen tiede-elämän korkeatasoisuuden 
symboli, jonka puolustaminen oli isänmaallinen velvollisuus ja kansainvälinen 
lähetystehtävä. Cajanderin oppilaat tekivät tutkimusta eri maissa ja laativat niissä 
uusia metsätyyppijärjestelmiä, joita paikallinen metsätalous saattoi hyödyntää. 
Professori Cajanderin parhaat oppilaat Kaarlo Linkola (myöhemmin kasvitieteen 
professori ja Helsingin Yliopiston rehtori), O. J. Lukkala (myöhemmin Metsän-
tutkimuslaitoksen johtaja ja suontutkimuksen professori), Yrjö Ilvessalo (myö-
hemmin Metsäntutkimuslaitoksen professori ja akateemikko) ja S. E. Multamäki 
(myöhemmin suometsätieteen professori) väittelivät kukin metsätyyppiteorian 
eri piirteistä. Myös Cajanderin aloittama suotyyppien tutkimus oli vilkasta.1068

A. K. Cajanderin metsätyyppiteoriaan keskittyneen tieteellisen työ lisäksi met-
sätieteiden menestykselle loivat pohjaa monet muutkin suomalaisten metsäntut-
kijoiden saavutukset 1920–1930-luvuilla: vuosina 1921–1924 tehtiin ensimmäinen 
valtakunnallinen metsien inventointi,1069 vuonna 1920 julkaistiin Yrjö Ilvessalon 
merkittävä tutkimus Kasvu- ja tuottotaulut Suomen eteläpuoliskon mänty-, kuusi- 
ja koivumetsille, ja vuonna 1934 julkaistiin vuonna 1928 aloitetun ensimmäisen 
valtakunnallisen puunkäyttötutkimuksen tulokset. Lisäksi julkaisutoiminta 
lisääntyi. Suomen metsäntutkijoiden kansainvälisestä arvostuksesta kertoo, 
että vuonna 1936 pidetyssä IUFRO:n (International Union of Forest Research 
Organizations) kongressissa professori Lönnroth valittiin liiton presidentiksi 
ja professori Cajander kunniapuheenjohtajaksi sekä päätettiin pitää seuraava 
IUFRO:n kongressi Helsingissä vuonna 1940.1070 

Professori Cajanderin luomassa suomalaisen metsäntutkimuksen perustas-
sa oli keskeistä uudenlainen ajattelu: aikaisemmin suomalaiset metsäntutkijat 
olivat olleet riippuvaisia ulkomaisesta tutkimuksesta, erityisesti saksalaisesta ja 
ruotsalaisesta tutkimuksesta. Cajander halusi suomalaisten uuden polven met-
säntutkijoiden huomioivan tutkimuksissaan kansalliset lähtökohdat ja olevan 
omaperäisiä mutta samalla ylläpitävän kansainvälisiä yhteyksiä, jottei tutkimus 
olisi liian yksipuolista.1071 
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Metsätieteiden nousu ei ollut pelkästään Cajanderin luoman vahvan teo-
reettisen pohjan ja uusia metsäntutkijoita innostaneen ohjauksen ansiota vaan 
oli myös Cajanderin muun tieteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan tulosta. 
A. K. Cajander tuli vuonna 1918 Metsähallituksen johtoon, ensin virkaatekeväksi 
ylijohtajaksi ja vuonna 1927 ylijohtajaksi, jonka virkanimike muuttui pääjohtajak-
si vuonna 1934. Professori Cajanderin kaksoisasema sekä Yliopiston opettajana 
että Metsähallituksen johtavana virkamiehenä legitimoitiin vuonna 1930 anne-
tulla asetuksella yliopiston metsänhoitajan virasta. Lisäksi professori Cajander 
oli vuosina 1918–1937 Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen. Yh-
teiskunnallisten tehtäviensä lisäännyttyä Cajander vähitellen luopui tehtävistään 
ja viroistaan maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hän kuitenkin jatkoi 
metsätieteiden ja tiedekunnan etujen ajamista eduskunnassa kansanedustajana ja 
valtioneuvostossa ministerinä ja pääministerinä. Jo vuonna 1918 Cajander luopui 
luento-opetuksesta ja siirsi metsänhoitotutkinnon opetuksen ensin assistentil-
leen opettaja Lauri Ilvessalolle (1887–1928, hoiti metsänhoidon opetusta 1918–1928) 
mutta jatkoi edelleen tieteellisten tutkintojen ohjaamista: pääaineinaan metsätie-
teet kandidaatin tai lisensiaatin tutkintoon pyrkivät saivat häneltä tutkimusaihei-
ta ja ohjausta sekä kysymykset kirjalliseen kuulusteluun. Lisäksi A. K. Cajander 
osallistui edelleen yliopistohallintoon tiedekunnan ja konsistorin kokouksissa. 
Vuonna 1927 hän jätti vuodesta 1913 sivutoimisena hoitamansa metsänarvioimis-
tieteen professuurin Erik Lönnrothin hoidettavaksi. Vuonna 1933 Cajander joutui 
jättämään myös metsänhoidon professuurin, kun valtionhallintoa uudistettiin 
eikä hän voinut olla samaan aikaan yliopistoprofessori ja Metsähallituksen pää-
johtaja.1072  

Cajanderin asemasta suomalaisessa metsäntutkimuksessa kertoo se, että Suo-
messa uudenlainen keskustelu Cajanderin kehittelemästä metsätyyppiteoriasta 
alkoi vasta 1950-luvulla Cajanderin kuoleman jälkeen. Tätä aikaisemmin kriit-
tinen keskustelu vaiennettiin. 1920-luvun alussa kasvifysiologi Widar Brenner 
(1887–1932, kasvitieteen apulainen 1930–1932) arvosteli näkyvästi cajanderilaisten 
metsätyyppioppia. Brenner oli tutustunut Upsalan yliopiston kasvitieteilijöiden 
metsätyyppikoulukuntaan ensimmäisen maailmansodan aikana. Hänen vai-
kutuksestaan ruotsalaiset tiedemiehet alkoivat kritisoida metsätyyppiteoriaa jo 
1920-luvulla, minkä vuoksi suomalaisten metsäntutkijoiden suhteet ruotsalai-
siin kollegoihin olivat varaukselliset aina 1960-luvulle asti. Lahjakkaan tohtori 
Brennerin hyökkäys suomalaista huippututkimusta vastaan kostautui myöhem-
min, kun hän haki tuloksetta maanviljelys-taloudellisen osaston kasvitieteen 
apulaisen virkaa vuosina 1921–1924: tuolloin vedoten muihin velvollisuuksiinsa 
Cajander antoi lausunnon vain kahdesta muusta viranhakijasta eli kasvitieteen 
dosentti Kaarlo Linkolasta ja kasvitieteen dosentti Alvar Palmgrenista. Edelleen 
vuosina 1921–1926 Brenner haki fyysis-matemaattisen (myöhemmin matemaat-
tis-luonnontieteellisen) osaston kasvitieteen professorin virkaa, mutta tuolloin 
Fredrik Elfvingin seuraajaksi valittiin Alvar Palmgren siitä huolimatta, että 
fyysis-matemaattinen osasto oli asettanut Widar Brennerin ensimmäiselle sijalle 
ja Palmgrenin toiselle sijalle. Kyse ei ollut ainoastaan tohtori Brennerin ja pro-
fessori Cajanderin erilaisista tieteellisistä näkemyksistä vaan myös Yliopistossa 
vaikuttaneesta kielipolitiikasta: äidinkieleltään ruotsinkielinen tohtori Brenner 
ei ollut fennomaani Cajanderille ja muille suomenkielisyyttä korostaneille sopiva 
ehdokas yliopistovirkaan. Lopulta dosentti Brenner kuitenkin nimitettiin maa-
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talous-metsätieteellisen tiedekunnan kasvitieteen apulaiseksi vuonna 1930, kun 
virkaan ei ollut muita hakijoita. Henkisesti rasittavat nimitysprosessit läpikäynyt 
apulainen Widar Brenner kuitenkin kuoli jo kaksi vuotta nimityksen jälkeen 
keuhkotulehdukseen. Metsätyyppiteorialle oli toisaalta hyötyä Widar Brennerin 
sekä hänen ruotsalaisten kollegoittensa ja Cajanderin välisestä opillisesta kiistas-
ta 1920-luvun alussa, sillä sen vaikutuksesta A. K. Cajander kehitteli teoriaansa 
eteenpäin ja julkaisi aikaisempaa seikkaperäisemmän ja näkemyksiltään jous-
tavamman esityksen metsätyyppiteoriasta vuonna 1925. Tämän johdosta metsä-
tyyppiteoria pysyi muuttumattomana aina 1980-luvulle asti.1073

Vaikka suurin osa maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kohdistuneesta 
arvostelusta 1920- ja 1930-luvulla tuli maatalouden etujärjestöistä, jotka näkivät 
korkeimmassa maatalousopetuksessa paljon korjattavaa, myös metsänhoitaja-
koulutusta kritisoitiin. Arvostelijat olivat huolissaan etenkin siitä, saivatko tu-
levat metsänhoitajat riittävästi käytännön opetusta Yliopistossa. Maaliskuussa 
1928 järjestetyillä metsäpäivillä Helsingissä keskusteltiin pitkään, miten yliopis-
tollista metsäopetusta kehitettäisiin käytännön metsänhoidon eduksi.1074 Koska 
käytännöllinen metsäopetus oli yksin yliopiston metsänhoitajan vastuulla, myös 
metsänhoidon professorin toivottiin antavan käytännön opetusta, jotta sen mää-
rä kasvaisi. Toisaalta varsinaisiin metsäammattiaineisiin oli vaikea saada tieteel-
lisesti päteviä opettajia. Professori Cajander piti vuonna 1928 esitelmän, jossa hän 
myös puuttui korkeimman metsäopetuksen epäkohtiin: opetus ei vielä tuolloin 
ollut toivottavalla tasolla, sillä muun muassa metsänarvioimistieteen professori 
ei voinut tehdä lainkaan tutkimustyötä, koska oli kesäisin täysin kiinni harjoitus-
töissä. Tämän vuoksi tuli saada metsänarvioimisen apulaisen virka. Cajander 
yritti saada uudistukset toteutumaan samaan aikaan metsätieteiden uusien laitos-
rakennusten kanssa.1075 Lisäksi hän nosti metsänhoitajakoulutuksen epäkohdat 
esille myös korkeimman maatalous- ja metsätieteellisen opetuksen tulevaisuutta 
pohtineessa komiteassaan 1920- ja 1930-luvun vaihteessa.1076

Professori A. K. Cajanderin keskeinen auktoriteettiasema yliopistollisen metsä-
opetuksen ja suomalaisen metsäntutkimuksen alkuvuosikymmeninä takasi sen, 
ettei Yliopiston metsätieteissä syntynyt samanlaisia vaikeuksia kuin oli syntynyt 
maataloustieteissä. Tämä myös osaltaan takasi korkeimman metsäopetuksen 
ja metsäntutkimuksen suotuisan kehityksen maatalous-metsätieteellisessä tie-
dekunnassa ennen toista maailmansotaa. Yliopiston metsänhoitajana vuosina 
1910–1919 ollut A. Benj. Helander kirjoitti teoksessaan Suomen metsätalouden 
historia (1949) Cajanderin auktoriteettiasemasta sen jälkeen, kun tästä oli tullut 
Metsähallituksen ylijohtaja vuonna 1918: ”Hän oli vaikutusvaltainen, tarmokas 
ja yliopiston metsäopetuksesta yhä kiinnostunut mies, joka käytti asemaansa sen 
hyväksi ja sai ehdotuksensa ja mielipiteensä miltei aina toteutetuiksi. Hän tunsi 
tiet ja miehet, tiesi miten yliopistossa oli toimittava, ja hänellä oli siinä suhteessa 
varsin vankka asema, ettei metsänhoitajapiireissä ainakaan yleisesti vaadittu 
metsäopetuksen siirtämistä maaseudulle. Oltiin tyytyväisiä siihen, mitä Helsin-
gin yliopisto oli tarjonnut, ja elettiin siinä toivossa, että metsänhoitajan ammatti 
pian kyllä hioo miehestä pois sen asfaltin tunnun, joka yliopistoaikana mahdol-
lisesti oli häneen tarttunut ja jonka hän maaseudulle painautuessaan toi sinne 
mukanaan. Kosketus käytännölliseen työhön sai hänet pian huomaamaan, missä 
määrin hänellä oli hyötyä »tieteistä», ja kannusti häntä katselemaan todellisen 
käytännön ilmiöitä objektiivisin silmin.”1077
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Metsätalouden edustajat pääasiassa arvostivat yliopistollista metsänhoitaja-
koulutusta ja luottivat etenkin professori Cajanderiin, mikä vaikutti metsätie-
teiden aseman nousuun ja laimensi korkeimman metsäopetuksen arvostelua. 
Yliopiston yhteydessä metsätieteet ja korkein metsäopetus pääsivät vähitellen 
kehittymään aivan toiselle tasolle, kuin millä ne olivat olleet Evon metsäopistos-
sa: opettajavoimia, opetusvälineitä ja mahdollisuuksia oli tuntuvasti aikaisempaa 
enemmän. Perusopetuksen taso nousi entisestään, ja lähellä olevasta Teknillisestä 
Korkeakoulusta saatiin lisää opettajavoimia ja asiantuntemusta etenkin metsä-
teknologian opetukseen ja tutkimukseen.1078

Vuosi 1928 oli Helsingin Yliopiston metsäopetuksen murrosvuosi. Tuolloin 
otettiin korkeimman metsäopetuksen oppiaineiksi myös suonkuivausoppi ja 
liikeoppi. Samana vuonna kuoli yllättäen Lauri Ilvessalo, joka oli hoitanut met-
sänhoidon professuurin opetusta, kun Cajander oli siirtynyt Metsähallituksen 
johtoon. Ilvessalon seuraajaksi määrättiin Erkki Laitakari (1892–1978, virassa 
1936–1961).1079 Samana vuonna valittiin vuonna 1907 perustetun metsänarvioi-
misen professuurin ensimmäiseksi varsinaiseksi viranhaltijaksi Erik Lönnroth 
(1883–1971, virassa 1928–1953, dekaani 1934–1945, rehtori 1950–1953). Hän oli hoi-
tanut tämän oppiaineen opetustehtäviä tuleville metsänhoitajille vuodesta 1918 
alkaen, kun taas professori Cajander oli vastannut opinnäytteiden ohjauksesta. 
Professori Lönnroth oli myös kansainvälisesti tunnettu metsätutkija, ja vuonna 
1936 hänet valittiin Metsätieteellisten Tutkimuslaitosten Kansainvälisen liiton 
(IUFRO) puheenjohtajaksi (vuosina 1936–1948). Hänen tieteelliset julkaisunsa kä-
sittelevät metsiköiden kasvu- ja rakenneoppia, yksittäisten puiden ja metsiköiden 
mittausta sekä metsätalouden järjestelyä.1080 Lukuvuosina 1928–1945 professori 
Erik Lönnroth luennoi metsänarvioimisesta, metsänarvolaskusta, metsätalouden 
järjestelystä, biologisissa tutkimuksissa käytetyistä matemaattis-tilastollisista me-
nettelytavoista, metsätaloussuunnitelmasta ja normaalimetsäteoriasta.1081

Yliopistollisen metsäopetuksen kenttä laajeni, kun uuden metsäpolitiikan 
professuurin ensimmäiseksi viranhaltijaksi nimitettiin vuonna 1925 Eino Saa-
ri (1894–1971, virassa 1925–1963). Tohtori Saari oli tarkastellut metsäpolitiikkaa 
kansantaloustieteellisestä näkökulmasta ja käyttänyt tutkimuksissaan tilasto-
menetelmiä, kun taas muut viranhakijat olivat tehneet pääasiassa luonnontietei-
siin perustuvaa metsätutkimusta. Eino Saari oli tutkinut väitöskirjassaan koti-
tarvepuun kulutusta Turun ja Porin läänissä ja muissa tutkimuksissaan valtion 
metsähallinnon kannalta tärkeitä aiheita eli Itä-Suomen lahjoitusmaiden metsä-
politiikkaa, metsäpaloja eli kuloja sekä valtion metsien sahapuun kantohintaa ja 
menekkiä.1082 

Professorina Eino Saari ryhtyi toteuttamaan A. K. Cajanderin suunnittelemia 
yliopistollisen metsäpolitiikan tavoitteita: uuden oppiaineen tehtävä oli etenkin 
tutkia metsätalouden ja puunjalostusteollisuuden tulojen jakautumista yhteis-
kunnassa. Eino Saaren tutkimusten mukaan metsät olivat elintärkeitä maatilo-
jen taloudelle, mikä tuli ottaa huomioon asutuslainsäädännössä. Metsät olivat 
ratkaisevia kansantaloudelle, sillä metsätalous oli suurtyöllistäjä, puunjalostus-
teollisuuden tuotteiden osuus ulkomaanviennistä oli noin 90 prosenttia ja puu-
polttoaine korvasi ulkomaisten polttoaineiden maahantuonnin. Eino Saari alkoi 
tutkia kvantitatiivisten laskelmien avulla metsäsektorin kerrannaisvaikutuksia 
ja käsitteli useissa julkaisuissaan metsätalouden tilastointia, tuloslaskentaa ja 
kannattavuutta. Vuonna 1934 hän julkaisi Puun käyttö Suomessa -tutkimuksen, 
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joka oli Saaren johtaman ensimmäisen valtakunnallisen puunkäyttötutkimuksen 
pääjulkaisu.1083 Professori Saari luennoi muun muassa Suomen metsäpolitiikas-
ta, metsätaloudesta ja puutavaramarkkinoista, metsälainsäädännöstä ja yleisestä 
metsätalousmaantieteestä.1084

Vuonna 1930 perustettiin metsäteknologian professuuri.1085 Samana vuonna 
yliopiston metsänhoitaja Ilmo Lassila (1885–1945, virassa 1932–1945) määrättiin 
hoitamaan professuuria, ja vuonna 1932 hänet valittiin professuurin ensimmäi-
seksi viranhaltijaksi. Virkaa ei hakenut kukaan muu, sillä metsäteknologia oli 
vielä melko uusi oppiala.1086 Metsäteknologia oli kuitenkin tullut tärkeäksi, sillä 
metsän tuottoa haluttiin maksimoida käyttämällä puuta mahdollisimman tar-
kasti lisäämättä hakkuiden määrää. 1920-luvun lopulla alkaneen lamakauden 
seurauksena kansainväliset raaka-ainemarkkinat olivat kiristyneet, ja kotimai-
sesta puusta haluttiin kilpailija ulkomaiselle kivihiilelle, joten puun hakkuuta tuli 
koneellistaa ja sen kuljetusta tehostaa.1087 Metsäteknologian professori Lassilan 
luentojen aiheina olivat metsäteknologia, puun teknilliset ominaisuudet sekä 
puun korjuu, uitto ja jalostus.1088

Ennen professuurin perustamista metsäteknologian opetus oli kuulunut yli-
opiston metsänhoitajalle, joka oli pääasiassa opettanut metsänhoitoa. Metsä-
teknologiaa oli sen vuoksi vaikea ottaa tutkintoaineeksi.1089 Metsäteknologian 
professuurin perustamisen yhteydessä annettiin uusi asetus metsänhoitajan 
virasta. Siinä poistettiin yliopiston metsänhoitajan velvollisuus vastata myös 
metsäteknologian opetuksesta.1090 Tämän jälkeen yliopiston metsänhoitaja saat-
toi keskittyä ohjaamaan metsänhoidon harjoitustöitä. Lisäksi hänen tehtäviinsä 
kuului olla Korkeakosken harjoitusalueen ylimetsänhoitaja, jonka alaisuudessa 
oli Metsähallituksen palkkaama aluemetsänhoitaja. 

Vuonna 1933 Lassilan seuraajaksi yliopiston metsänhoitajan virkaan valittiin 
Martti Hertz (vuodesta 1935 Tertti, entinen Sydänheimo, 1898–1940, virassa 
1933–1940).1091 Hän luennoi syyslukukausina metsähallinto-opista ja piti kevät-
lukukausina metsänhoidon peruskurssia.1092

Dosentti Erkki Laitakarin nimittäminen A. K. Cajanderin seuraajaksi metsän-
hoitotieteen professorin virkaan oli prosessi, jossa hakijoina olleet Yliopiston 
kaksi metsäntutkijaa joutuivat asettumaan toisiaan vastaan valitusprosessissa. 
Metsänhoidon professuuri oli ensimmäinen ja arvokkain metsätieteellinen yli-
opistollinen oppituoli, mikä selittää osittain, miksi hakijat suhtautuivat prosessiin 
niin kiivaasti. Myös politiikka vaikutti nimitysprosessissa, joka oli yliopistollisen 
metsäopetuksen näkyvin sisäinen konflikti 1900-luvun alkupuoliskolla. Se oli 
merkki siitä, että Cajanderin aikana Yliopistossa metsätieteiden sisällä vallinnut 
yhtenäisyys oli murtumassa. Nimitysprosessi ei kuitenkaan venynyt kovin moni-
vuotiseksi, joten se ei vaikeuttanut korkeimman metsäopetuksen toimintaa. 

Sen jälkeen kun professori A. K. Cajander siirtyi pois metsänhoidon pro-
fessuurista, virkaan päätettiin kutsua Cajanderin oppilas, Metsätieteellisen 
tutkimuslaitoksen johtaja, metsänhoitotieteen professori Olli Heikinheimo. 
Hän ei kuitenkaan ottanut kutsua vastaan vaan jatkoi silloisessa virassaan.1093 
Avoimeksi tullutta metsänhoidon professuuria hakivat metsänhoidon dosentti 
Erkki Laitakari, joka hoiti virkaatekevänä metsänhoitotieteen professorin virkaa 
vuoden 1934 alusta alkaen, sekä yliopiston metsänhoitaja Martti Tertti. Viran-
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hakijat olivat hyvin tasaväkisiä, minkä vuoksi viranhakuprosessista muodostui 
kova kilpailu. 

Tiedekunnan kutsuma asiantuntija, oppituolin entinen viranhaltija pääjohtaja 
A. K. Cajander asetti ensimmäiselle sijalle Laitakarin ja Tertin toiselle sijalle, kun 
taas kaksi muuta asiantuntijaa, Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen professorit 
Olli Heikinheimo ja V. T. Aaltonen asettivat Martti Tertin ensimmäiselle sijal-
le.1094 Helmikuussa 1936 maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kokous päätti 
asettaa Erkki Laitakarin ensimmäiselle sijalle äänin 5–2 vastoin asiantuntijalau-
suntojen enemmistöä. Kun tiedekunnan enemmistö kannatti emeritusprofessori 
A. K. Cajanderin ehdotusta, vähemmistöön jäivät metsänarvioimistieteen profes-
sori Erik Lönnrothin ja maanviljelystalouden professori Rurik Pihkalan kanta 
asettaa Martti Tertti ensimmäiselle sijalle.1095 Nimitysprosessin takana vaikutti 
Cajander, joka ajoi Laitakaria seuraajakseen. Tertti ei ollut poliittisesti maltilli-
selle Cajanderille sopiva, sillä Tertti oli oikeistoradikaalisen Isänmaallisen Kan-
sanliikkeen (IKL) aktiivinen jäsen. Tertti oli puolestaan professori Lönnrothin 
suosikki virkaa, mutta Cajander vierasti Lönnrothia.1096 Toisaalta Tertillä oli jo 
yliopiston metsänhoitajan virka, johon hänet oli nimitetty vasta vähän aikaisem-
min vuonna 1933.  

Yliopiston metsänhoitaja Martti Tertti valitti tiedekunnan päätöksestä kans-
lerille maaliskuussa 1936. Hänen mielestään asiantuntijat olivat osoittaneet, että 
molemmat hakijat olivat päteviä virkaan, mutta hakijoista Tertti oli monessa suh-
teessa parempi kuin Laitakari. Valituksessaan Tertti kävi erityisen tarkasti lävitse 
pääjohtaja Cajanderin lausunnon, josta hän julkaisi otteita ja esitti niihin oman 
kantansa. Näin hän hyökkäsi avoimesti myös suomalaisen metsäntutkimuksen 
ylintä auktoriteettia vastaa. Politisoituneen hakuprosessin vuoksi Cajanderin 
lausunnossa voi nähdä viittauksia hakijoiden poliittiseen toimintaan ja henkilö-
kohtaisiin ominaisuuksiin, sillä Cajander piti Laitakaria rauhallisena ja Terttiä 
puolestaan kiivaana: ”Tri Tertin tutkimustoiminta tekee tri Laitakarin rauhallis-
huolellisen tutkimustyön rinnalla, jolta ei myöskään puutu tarpeellista tieteellistä 
mielikuvitusta, hieman kiihdytetyn vaikutuksen, mistä jäljet näkyvä julkaisuissa, 
varsinkin myöhäisemmissä.” Tämän Tertti halusi kumota ja osoittaa, että puo-
lestaan Laitakari oli huolimaton: hän löysi Laitakarin viranhakuprosessia varten 
tekemästä, koivunjuuria koskevasta tutkimuksesta (Koivun juuristo; 1934) 280 
painovirhettä ja lukuisia numerovirheitä. Esimerkiksi yhdestä ainoasta taulu-
kosta Tertti löysi 62 väärää lukua. Cajander oli ollut sitä mieltä, että Laitakarin 
juuristotutkimukset olivat ”kokonaisuudessaan kaikkein monumentaalisimpia 
tutkimuksia, mitä metsänhoitotieteen alalla tähän asti on ilmestynyt.” Tertti 
vastasi tähän, että ”[n]äitä ”monumentaalisimpia” tutkimuksia raskauttaa niin ta-
vaton määrä lasku- ja ym. huolimattomuusvirheitä, että tutkimusten luotettavuus 
ja tieteellinen arvo jo sen johdosta on katsottava aivan epäiltäväksi. Nimenomaan 
”Koivun juuristo” on virheellisin julkaisu, minkä koskaan muistan nähneeni.” 
Tertti löysi Laitakarin tutkimuksesta lukuisia asiavirheitä ja piti tutkimuksen 
aineistoa liian pienenä. Tämän vuoksi hän valitti, että ”pääjohtaja Cajanderin 
harhaanjohtava, kanssahakijan julkaisuja ansiottomasti ylistävä lausunto on pa-
kottanut minut tuomaan edellä olevat näytteet julkisuuteen. Toivon kuitenkin, 
että muistutuksillani olisi tervehdyttävä vaikutus metsänhoitotieteeseemme.”1097

Dosentti Erkki Laitakari teki Martti Tertin valituksesta vastineen, jossa hän 
puolusti opettajaansa Cajanderia ja totesi Tertin yrittävän tehdä professori Ca-
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janderin lausunnon mitättömäksi sekä kohdistavan ”kiivaan hyökkäyksen” Lai-
takarin teoksiin. Laitakari osoitti, että loppujen lopuksi Martti Tertin väitteet 
häntä vastaan eivät pitäneet paikkaansa eikä Tertti ollut pystynyt osoittamaan 
niiden paikkansapitävyyttä. Laitakarin mielestä hänen omissa teoksissaan ei ollut 
juurikaan tärkeitä kirjoitusvirheitä eikä numerovirheitä. Kun Tertti oli väittänyt 
Koivun juuriston tutkimuskirjallisuuden olleen puutteellinen, Laitakari totesi 
vastineessaan, että ”[k]aikkihan tässä maailmassa on puutteellista”. Osoittaak-
seen, että hänen tutkimuksensa oli saanut kansainvälistä huomiota ja kiitosta, 
Laitakari liitti vastineeseensa kuuden ulkomaisen metsäprofessorin lausuntoja, 
kirjeitä ja arvosteluja Koivun juuristo -tutkimuksesta. Tämän lisäksi Laitakari 
hyökkäsi toisen hakijan tuotantoa vastaan ja esitti huomautuksia Tertin tutki-
muksista ja totesi muun muassa, että suurin osa Tertin merkittävimmän tutki-
muksen eli väitöskirjan tuloksista oli jo esitetty aikaisemmissa tutkimuksissa. 
Erkki Laitakari olikin sitä mieltä, että Martti Tertin tutkimukset olivat antaneet 
verraten vähän uutta tietoa metsänhoitotieteelle.1098 

Martti Tertin valitus ei vaikuttanut lopputulokseen, ja lopulta Erkki Laitakari 
nimitettiin elokuussa 1936 metsänhoidon professorin virkaan.1099 Lukuvuosina 
1936–1945 professori Laitakari luennoi metsänhoidon lisäksi dendrologiasta.1100

Suometsätieteen ylimääräinen professuuri perustettiin tammikuussa 1938.1101 
Myös tämän uuden professuurin virantäyttöprosessi oli monivaiheinen, ja virka 
saatiin täytettyä sodan ja viranhaussa tapahtuneen virheen vuoksi vasta kuusi 
vuotta viran perustamisen jälkeen vuonna 1944. Maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta oli ehdottanut konsistorille suometsätieteen kiinteän ylimääräisen 
professuurin perustamista vuonna 1936. Esityksen asiasta oli laatinut metsän-
hoidon professori Erkki Laitakari. Perusteluina hän mainitsi muun muassa, että 
Suomen soista saatettiin muuttaa ojittamisen avulla metsiksi jopa viisi miljoonaa 
hehtaaria. Tulevat metsänhoitajat tarvitsivat tietoa ja koulutusta metsien oji-
tuksen suunnittelusta ja tehokkaasta toteutuksesta sekä ojittamattomien soiden 
metsänhoidosta. Suometsätieteen opetukseen tuli siis kuulua sekä biologiaa että 
tekniikkaa.1102 Suometsätieteen professuuri oli haussa ennen toista maailmanso-
taa, mutta tuolloin virkaa ei täytetty. Suometsätieteen professuurin uusi viranha-
ku alkoi sen jälkeen, kun keväällä 1942 konsistori oli hyväksynyt linjamuotoisen 
metsätutkinnon, jossa oli myös suolinja.1103

Asiantuntijat arvioivat suometsätieteen professorin virkaan hakeneet tohtorit 
Sulo Multamäen ja Antti Tantun tasaväkisiksi.1104 Lokakuussa 1943 tiedekunnan 
kokous piti yksimielisesti molempia hakijoita pätevänä virkaan ja äänin 4–3 asetti 
Multamäen ensimmäiselle sijalle ja Tantun toiselle sijalle.1105 Kokouksen pöytä-
kirjaa ei tarkistettu seuraavassa kokouksessa vaan vasta kuudennessa kokouk-
sessa marraskuussa 1943, jolloin tarkistuksessa Tanttu todettiin yksimielisesti 
päteväksi virkaan ja Multamäki päteväksi äänin 6–1. Pöytäkirjan tarkistuksessa 
muuttui myös hakijoiden ehdollepanojärjestys: Tanttu asetettiin ensimmäiselle 
sijalle ja Multamäki toiselle sijalle äänin 5–2.1106 Erityisesti metsänarvioimistie-
teen professori Erik Lönnroth ja metsäpolitiikan professori Eino Saari ajoivat toh-
tori Tanttua virkaan, ja he saivat muutamat tiedekunnan professorit muuttamaan 
kantaansa hakijoiden paremmuudesta pöytäkirjan tarkistuksessa.1107

Muuttuneen tilanteen vuoksi Sulo Multamäki laati valituksen, jossa hän 
asettui erityisesti Erik Lönnrothia ja Eino Saarta vastaan, jotka olivat antaneet 
pöytäkirjan tarkistuksen yhteydessä hakijoista uudet lausunnot. Multamäki pi-



270

ti professori Lönnrothin lausuntoa subjektiivisena, ja hänestä Lönnroth näytti 
arvostelevan enemmän tutkijaa kuin tämän tutkimustyötä, joka sai kiitosta ja 
tunnustusta myös Lönnrothilta. Multamäen mielestä myös professori Saari antoi 
lausunnossaan tunnustusta Multamäen tutkimuksista muttei pitänyt Multa-
mäkeä pätevänä. Sen vuoksi Multamäki oli sitä mieltä, että ”prof. Lönnrothin 
ja prof. Saaren lausunnot asiattomassa räikeydessään ovat kauttaaltaan sellai-
sia, että tekisi mieli sanoa heidän laskeneen niiden vaikuttavan hämäyttävästi 
tiedekunnan muihin jäseniin. Onkin omituista, että asiantuntijain lausuntojen 
oltua monistettuina koko kesän ajan ja kun asiaa niiden saapumisen jälkeen oli 
käsitelty 7:ssä kokouksessa, se sai pöytäkirjaa tarkistettaessa – tarkistus tapahtui 
4 viikkoa äänestyksen jälkeen – kokonaan uuden käänteen. Paitsi räikeitä lausun-
toja on tällöin koetettu käyttää myös todistamatonta väitettä tärkeiden avustajien 
salaamisessa.”1108

Tiedekunnan kokous käsitteli tohtori Sulo Multamäen valitusta helmikuussa 
1944. Siellä professori Erkki Laitakari puolusti Multamäkeä ja hyökkäsi Lönn-
rothia ja Saarta vastaan, jotka olivat tehneet hakijoista ennen pöytäkirjan tarkis-
tamista äänestyslausunnot ikään kuin uusiksi asiantuntijalausunnoiksi. Lisäksi 
Laitakari totesi, että ”[i]kään kuin suorituksensa kruunuksi prof. Lönnroth [lau-
suntonsa] lopuksi tarkistaa aikaisemman kantansa ja julistaa toht. Multamäen 
epäpäteväksi vastoin kaikkien asiantuntijain mielipidettä ja vastoin kaikkien 
muiden tiedekunnan jäsenten kantaa. – – Jotta suometsätieteen professuuri muo-
vautuisi sopivaksi toht. Tantulle, on ollut tarpeen melko väkivaltainen käsittely, 
jonka prof. Saari on ottanut suorittaakseen lausunnossaan.” Myös professori Las-
sila puhui Multamäen puolesta ja ilmoitti pitävänsä Tanttua epäpätevänä virkaan 
tarkastettuaan uudelleen Tantun tuotannon Multamäen ”läpensä asiallisen, ne-
rokkaasti kokoonpannun ja hienovaraisesti kirjoitetun valituskirjelmän johdosta, 
johon tohtori Tanttu ei ole sanallakaan kyennyt vastaamaan”.1109

Sulo Multamäen valitusta käsiteltiin vielä konsistorissa maaliskuussa 1944. 
Rehtori Rolf Nevanlinna oli sitä mieltä, ettei tiedekunta ollut menetellyt muo-
dollisesti oikein, sillä sen kokous oli muuttanut ehdollepanojärjestystä pöytäkir-
jantarkistuksen yhteydessä, eikä äänetys asiasta ollut tapahtunut kollegiaalisessa 
järjestyksessä. Konsistorissa professori Erkki Laitakari puhui jälleen Sulo Multa-
mäen puolesta. Äänestyksessä konsistori hyväksyi Multamäen valituksen äänin 
61–6, ja näin Multamäki asetettiin jälleen ensimmäiselle sijalle ja Tanttu toiselle 
sijalle.1110 Lopulta Sulo Multamäki (1889–1968, virassa 1944–1957) nimitettiin suo-
metsätieteen professoriksi toukokuussa 1944.1111 

Yksityismetsätalous nousi huomion kohteeksi jo 1890-luvulla, jolloin asetettiin 
yksityismetsäkomitea vuonna 1896 pohtimaan yksityismetsien hoidon edistämis-
tä. 1900-luvun alussa maanviljelys- ja talousseurat sekä Pellervo-Seura aloittivat 
yksityismetsätalouden neuvontatyön. Yksityismetsäasioihin keskittyivät vuonna 
1907 perustettu Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio, vuonna 1910 perustettu 
ruotsinkielinen Föreningen för Skogskultur vuodesta 1910 ja vuonna 1918 perus-
tetut lääninmetsälautakunnat. Yksityismetsälaki tuli voimaan vuonna 1928. Sen 
seurauksena perustettiin metsänhoitolautakuntajärjestelmä edistämään yksityis-
metsätalouden neuvontaa ja valvontaa.1112

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ehdotti vuonna 1928 konsistorille, 
että perustettaisiin yksityismetsätalouden apulaisen virka agronomiylioppilaille 
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tarkoitettua metsätalouden opetusta varten. Konsistori hyväksyi ehdotuksen ja 
ehdotti valtioneuvostolle apulaisen viran perustamista. Kun esitys ei edennyt, 
konsistori teki saman ehdotuksen vuosina 1929 ja 1930. Tämän jälkeen alkoi lama-
kausi, eikä uusia virkoja perustettu. Keväällä 1934 aloitteen yksityismetsätalouden 
apulaisen viran perustamisesta teki eduskunnalle joukko kansanedustajia metsä-
neuvos, kansanedustaja Mauno Pekkalan johdolla. Asiaa ei kuitenkaan käsitelty, 
joten Mauno Pekkala teki uuden aloitteen syksyllä 1935. Eduskunta-aloitteiden 
mukaan valtakunnallinen metsäinventointi oli osoittanut, että yksityismetsillä 
oli tärkeä osuus Suomen metsätaloudessa ja siten koko kansantaloudessa. Monilla 
maatiloilla metsätulot olivat suurempia kuin tilan muut tulot. Suomen taloudel-
linen nousu 1930-luvun alun laman jälkeen oli metsäteollisuuden ja sitä kautta 
yksityismetsätalouden ansiota. Tämän vuoksi metsätalouden opetus oli tärkeä 
tuleville agronomeille. Agronomiatutkintoon kuului metsätalouden kurssi, mutta 
tästä opetuksesta vastaamaan vuonna 1906 perustettu metsätalouden apulaisen 
virka oli lakkautettu vuonna 1909, kun perustettiin yliopiston metsänhoitajan 
virka. Näin metsätalouden opetusvastuu oli siirtynyt muille metsätieteiden 
opettajille, joilla oli paljon työtä jo metsäylioppilaiden kouluttamisessa. Toisaalta 
maatalousylioppilaiden oli vaikea seurata metsäylioppilaille tarkoitettuja luentoja 
ja näin suorittaa metsätalouden kurssia.1113 

Yksityismetsätalouden apulaisen virka agronomikoulutusta varten perustet-
tiin maaliskuussa 1935.1114 Monivaiheisen nimitysprosessin jälkeen Vilho Pönty-
nen (1891–1976, virassa 1938–1950) nimitettiin yksityismetsätalouden apulaiseksi 
keväällä 1938.1115 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan lisäksi suomalaisen metsäntutki-
muksen keskuksena toimi vuodesta 1918 Metsätieteellinen koelaitos (vuodesta 
1928 Metsätieteellinen tutkimuslaitos, vuodesta 1953 Metsäntutkimuslaitos). 
Tutkimuslaitoksen tehtävänä oli alusta alkaen tutkimustoiminnan avulla palvel-
la metsätaloutta, kun taas maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tehtävä oli 
kouluttaa uusia tutkijoita. Monet maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 
väitelleet siirtyivät jatkamaan tutkimustoimintaa tutkimuslaitokseen, jossa oli 
aluksi kolme professuuria (metsänhoidon, metsänarvioimistieteen ja metsämaa-
peräopin) sekä kaksi assistentuuria (metsänhoidon ja maaperäopin). Metsätieteel-
lisen tutkimuslaitoksen ensimmäinen johtaja ja metsänhoidon professori oli Olli 
Heikinheimo (vuoteen 1906 Heikel, 1882–1973, virassa 1922–1952), joka oli väitellyt 
kaskiviljelyn vaikutuksista Suomen metsiin. Heikinheimon aloitteesta metsätie-
teellinen tutkimuslaitos loi maamme pääasialliset luonnonmaantieteelliset alueet 
kattavan koealueverkoston. 

Aluksi tutkimuslaitos toimi muutaman huoneen vaatimattomissa tiloissa 
mutta nousi vähitellen korkeatasoiseksi tutkimusyksiköksi. Vuonna 1919 se alkoi 
julkaista tutkimusraportteja Metsätieteellisen koelaitoksen julkaisuja -sarjassa. 
1920-luvun lopulla tutkimuslaitos laajeni ja sai kolme uutta professuuria (suo-
tutkimuksen, metsäteknologian ja metsätalouden) sekä assistentuureja ja tutkijan 
virkoja. Lisäksi perustettiin metsäbiologian professuuri 1930-luvulla. Metsän-
tutkimuslaitoksen laajeneminen – maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
metsäopetuksen kehittymisen tavoin – oli A. K. Cajanderin sekä muun muassa 
Metsähallituksen metsäneuvos, kansanedustaja Mauno Pekkalan ansiota sekä 
seurausta suomalaisen metsäntutkimuksen korkeasta tasosta. Tutkimuslaitos 
sai lisää tehtäviä vielä ennen toista maailmansotaa, kun vuonna 1938 perustetut 
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ensimmäiset luonnon- ja kansallispuistot siirtyivät tutkimuslaitoksen hallintaan 
ja valtion luonnonsuojeluvalvojan virka siirrettiin tutkimuslaitokseen.1116 

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen ensimmäisiä tehtäviä oli valtakunnallisten 
metsien inventointien aloittaminen. Inventointien perusteella voitiin laskea valta-
kunnan metsätase ja tämän perusteella seurata metsien hakkuuta. Ensimmäinen 
inventointi aloitettiin vuonna 1921 aluksi koelaitoksen virkaatekevän professorin 
O. J. Lakarin johdolla ja jatkettiin seuraavana vuonna professori Yrjö Ilvessalon 
johdolla. Ruotsin ja Norjan kansalliset inventoinnit oli aloitettu jo aikaisemmin, 
mutta Suomen kansallinen metsäinventointi valmistui ensimmäisenä maail-
massa. Tämä oli osoitus suomalaisen metsätieteiden kansainvälisesti korkeasta 
tasosta. Inventointitulokset muun muassa maan metsien puumääristä julkaistiin 
vuonna 1927. Samana vuonna alkoi Metsätieteellisen koelaitoksen ensimmäinen 
valtakunnallinen puunkäyttötutkimus, jonka tarkoitus oli kartoittaa puun käyt-
tökohteita sekä muun muassa metsäteollisuutta ja kuljetusoloja. Professori Eino 
Saaren johdolla tehty tutkimus valmistui vuonna 1934. Koska metsäteollisuus 
kasvoi 1920–1930-luvuilla, saatiin uutta valtakunnallista metsäinventointia varten 
erityismääräraha. Inventointi tehtiin juuri ennen toista maailmansotaa vuosina 
1936–1938, ja sen tulokset julkaistiin vuonna 1942. Vuoden 1944 rauhateon jälkeen 
professori Ilvessalon johdolla laskettiin toisen valtakunnallisen metsäinventoin-
nin tulosten pohjalta uudet tiedot. Toisen valtakunnallisen metsäinventoinnin 
jälkeen vuonna 1938 aloitettiin toinen puunkäyttötutkimus, joka valmistui vuon-
na 1948 sotien jälkeen.1117

Suomalaisen metsäntutkimuksen laajeneminen näkyi myös julkaistavien 
metsätieteellisten tutkimusten ja kirjoitusten lukumäärän kasvuna 1920-luvulla. 
Tämän vuoksi vuonna 1926 Suomen Metsätieteellinen Seura alkoi julkaista myös 
metsätieteellisille väitöskirjoille tarkoitetun Acta Forestalia Fennica -sarjan ohes-
sa Silva Fennica -sarjaa, joka oli alun perin tarkoitettu muille kuin varsinaisille 
tieteellisille tutkimuksille. Lisäksi vuosina 1928–1933 Metsätieteellinen Seura jul-
kaisi kansainvälistä Commentationes Forestales -sarjaa, joka oli tarkoitettu suo-
malaisten metsäntutkijoiden ulkomailla tekemille tutkimuksille ja ulkomaisten 
metsäntutkijoiden tutkimuksille.1118

Metsätieteiden laitokset valtasivat vähitellen koko Kirkkokatu 4:n talon. Välil-
lä Kirkkokatu 3:n piharakennuksessa oli metsäteknologian laitos. Metsätieteiden 
laitoksilla oli myös tiloja Konstantininkatu (vuodesta 1928 Meritullinkatu) 3:ssa, 
jossa oli metsänarvioimisosasto eli myöhemmin metsänarvioimislaitos. Vuonna 
1863 rakennettu Kirkkokatu 4:n rakennus oli alun perin asuinrakennus eikä se 
sen vuoksi sopinut hyvin opetuskäyttöön, vaan oli ahdas ja vanhanaikainen.1119

7. Propedeuttinen ja yhteinen opetus tehostuvat

Tiedekunnan yhteinen opetus tehostui 1920-luvun alussa huomattavasti, kun 
vuonna 1921 kasvifysiologian apulaisen virka muutettiin kasvibiologian ja kas-
vipatologian kiinteäksi ylimääräiseksi professuuriksi ja entomologian apulaisen 
virka maanviljelys- ja metsäzoologian kiinteäksi ylimääräiseksi professuuriksi ja 
perustettiin kemian ja kasvitieteen apulaisen virat propedeuttista opetusta var-
ten.1120 Näiden ylimääräisten professuurien ja apulaisten virkojen perustaminen 
oli osa vuonna 1917 alkanutta Yliopiston opetusvirkojen lisäämistä.1121 1930-lu-
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vun lopulla perustettiin vielä mikrobiologian kiinteä ylimääräinen professuuri, ja 
vuonna 1939 limnologia sai henkilökohtaisen ylimääräisen professorin. 

Entomologian apulaisen virka muutettiin maanviljelys- ja metsäzoologian yli-
määräiseksi professuuriksi vuonna 1921, koska sovellettu eläintiede sopi hyvin 
sekä maatalous- että metsäopintoihin ja oppiaineessa oli ollut runsaasti opiske-
lijoita.1122 Vuonna 1923 professori Walter Linnaniemi siirtyi Turun yliopiston 
eläintieteen professoriksi. Virkaa määrättiin hoitamaan metsäentomogian do-
sentti Uunio Saalas (1882–1969, virassa 1919–1925), joka ainoana haki professo-
riksi ja tuli valituksi virkaan vuonna 1925 (virassa 1925–1952).1123 Kielipoliittisten 
syiden vuoksi Saalas oli siirtynyt fyysis-matemaattisesta tiedekuntaosastosta 
professori A. K. Cajanderin oppilaaksi vuonna 1916. Vuonna 1917 hän julkaisi ko-
vakuoriaistutkimuksensa ensimmäisen osan (Die Fichtenkäfer Finnlands, I. I. osa 
vuonna 1923), jota pidettiin uraauurtavana tutkimuksena. Saalas alkoi Cajanderin 
aloitteesta tehdä metsänhoitotieteellistä väitöstutkimusta. Näin hän joutui teke-
mään uusia kenttätutkimuksia, mutta väitöskirja Kaarnakuoriaisista ja niiden 
aiheuttamista vahingoista Suomen metsissä valmistui jo vuonna 1919. Saalas 
väitteli metsänhoidossa mutta suuntautui lopullisesti metsäentomologiaan. Pro-
fessori Saalaan tieteellinen tuotanto on laaja ja poikkeuksellisen perusteellinen: 
lukuisten metsäentomologisten tutkimusten lisäksi hän julkaisi monia maata-
lousentomologiaan ja entomologian historiaan liittyviä tutkimuksia. Erityisesti 
hänen kovakuoriaistaksonomiaa käsittelevät tutkimuksensa saivat kansainvälistä 
huomiota.1124  

Ennen entomologian professuurin muuttamista maanviljelys- ja metsäzoolo-
gian professuuriksi metsäzoologia oli ollut oppiaineena jo useita vuosikymmeniä 
keskieurooppalaisissa yliopistoissa.1125 Koska metsäentomologia oli Suomessa 
vielä  uusi oppiaine 1920-luvun alussa, Saalas joutui järjestämään oppiaineen ope-
tuksen: vuonna 1924 hän julkaisi alan ensimmäisen suomenkielisen oppikirjan 
Suomen metsien tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden torjuminen ja loi maanvilje-
lys- ja metsäzoologisen laitoksen tuhonäyte- ja kovakuoriaistoukkakokoelmat se-
kä hankki tohtori K. E. Kivirikon lintu- ja imettäväiskokoelmat sekä siihen liitty-
vät kalusteet. Lisäksi Saalas julkaisi useita muita oppialansa oppikirjoja: vuonna 
1933 maatalousentomologian oppikirjan Viljelyskasvien tuho- ja hyötyhyönteiset 
sekä muut selkärangattomat eläimet ja myöhemmin Maatalouden tuho- ja hyöty-
eläimet (1943) ja metsäeläintieteen oppikirjan Suomen metsähyönteiset sekä muut 
metsälle vahingolliset ja hyödylliset eläimet (1949).1126

Vuonna 1923 maanviljelys- ja metsäzoologinen laitos muutti Kirkkokatu 1:stä 
eläintieteellisen laitoksen rakennukseen Pohjoinen Rautatiekatu 23:een, josta 
laitos sai kaksi huonetta. Jo vuonna 1927 laitos muutti jälleen, tällä kerralla Snell-
maninkatu 5:een, nykyiseen Helsingin yliopistomuseon rakennukseen. Siellä lai-
tos sai muun muassa oman luentosalin. Vuonna 1941 laitoksen nimi muutettiin 
maanviljelys- ja metsäeläintieteen laitokseksi.1127

Kasvifysiologian apulaisen virka muutettiin kasvibiologian ja kasvipatologian 
ylimääräiseksi professuuriksi vuonna 1921.1128 Vuodesta 1909 virassa ollut J. I. Liro 
oli kansainvälisesti tunnettu sienitutkija. Vuosina 1924 ja 1935–1938 hän julkaisi 
noin 1 400-sivuisen pääteoksensa Suomen nokisienistä (Die Ustilagineen Finn-
lands). Professori Liro kehitti Suomen sienien maantieteellisen levinneisyyden 
tutkimusta ja julkaisi kaksiosaisen Mycotheca Fennica -tutkimuksen (1935 ja 1939) 
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hänen johdollaan kerätystä sienikokoelmasta. Liro oli maanviljelys-taloudellisen 
koelaitoksen, myöhemmin maatalouskoelaitoksen kasvitautiosaston johtaja vuo-
sina 1911–1937. Tuolloin hän loi Suomen kasvinsuojelutoiminnan perusteet ja oli 
tekemässä vuonna 1925 voimaan tullutta kasvinsuojelulakia. Sitä käytettiin ensin 
muun muassa 1920-luvun alussa Suomessa todetun perunasyövän torjumiseksi. 
Professori Liro alkoi tutkia perunasyövän levinneisyyttä, hävittämistä ja torjun-
taa Suomessa.1129 Apulaisena ja professorina Liro luennoi pääasiassa tärkeim-
mistä kasvitaudeista ja tuhosienistä sekä bakteriologian alkeista.1130 Professori 
Liro tuli eläkeikään vuonna 1940. Sota-aikana alan nuoremmat tutkijat olivat 
kuitenkin maanpuolustustehtävissä, joten Liro määrättiin edelleen hoitamaan 
professuuria. Hän kuoli vuonna 1943. Virka oli julistettu hakuun vuonna 1940 ja 
pätevöitymisaikoja oli pidennetty sodan vuoksi vuoteen 1943 asti. Vuonna 1945 
virkaan nimitettiin dosentti Onni Pohjakallio (1903–1965, virassa 1945–1964).1131

Kasvibiologian ja -patologian laitos sijaitsi aluksi Ritarikatu 6:n pohjakerrok-
sessa. Vuonna 1929 laitos sai lisätilaa Fabianinkatu 25:stä. Sinne sijoitettiin myös 
kasvinsuojelulaboratorio, jossa alettiin pitää kasvinsuojelukursseja keväällä 1930. 
Vuonna 1931 laitos siirtyi kokonaan Fabianinkatu 22:n rakennuksiin, joiden pai-
kalla sijaitsee nykyään Porthanian laitosrakennus. Uusissa tiloissa kasvibiologian 
ja -patologian laitoksella oli käytössään oma luentosali, herbaario-, kirjasto-, ja 
esimiehen huoneet, ”mikroskopeeraushuone”, kaksi opintokokoelmahuonetta, 
kaksi huonetta erikoistöitä varten, kaksi huonetta karkeaa työtä varten, varas-
tohuone ja huone kasvinsuojelun harjoitustöitä varten. Luentosaliin hankittiin 
heijastuskone, ja laitokselle hankittiin muun muassa uusia herbaariokaappeja 
ja uusi jääkaappi. Rakennuksen pihalle rakennettiin vuonna 1935 pieni lasikko 
tutkimus- ja opetustyötä varten. Uusissa tiloissa laitoksella oli aikaisempaa pa-
remmat mahdollisuudet työskentelyyn, vaikka rakennukset olivatkin hataria ja 
kylmiä.1132 

Mikrobiologian nopea kehitys 1900-luvun alkupuoliskolla johti mikrobiologian 
kiinteän ylimääräisen professuurin perustamiseen maatalous-metsätieteelliseen 
tiedekuntaan vuonna 1937. Mikrobiologian oppiainetta ajoi maatalous-metsätie-
teelliseen tiedekuntaan silloinen dekaani, maanviljelyskemian ja -fysiikan pro-
fessori Johannes Valmari, joka oli saanut muutamat oppilaansa kiinnostumaan 
maatalouden kannalta tärkeiden mikrobien toiminnan tutkimisesta. Kun vielä 
vuonna 1930 ilmestyneestä Maatalouden sanakirjasta ei löydy mikrobiologia-sa-
naa, professori A. I. Virtasen ja hänen tutkimusryhmänsä biokemialliset ja maa-
talouden mikrobiologiaan liittyvät tutkimussaavutukset innostivat perustamaan 
mikrobiologian professuurin maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Monis-
sa muissa maissa kuten Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa maataloustieteel-
lisen mikrobiologian professuuri oli perustettu jo huomattavasti aikaisemmin. 
Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja matemaattis-luonnon-
tieteellisessä tiedekuntaosastossa mikrobiologia oli ollut opetusohjelmassa jo 
vuosikymmeniä: lääketieteellisen bakteeriopin professuuri perustettiin vuonna 
1911 ja sitä ennenkin mikrobiologiaa oli opetettu medisiinareille hygienian oppi-
aineessa. Toisaalta myös maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa oli ollut jo 
aikaisemmin mikrobiologian opetusta ja tutkimusta: bakteriologian opetus oli 
alkanut vuonna 1915 maanviljelysopin assistentin voimin, ja vuonna 1923 perustet-



275

tiin bakteriologian assistentuuri. Opetus oli aluksi hyvin pintapuolista vähäisten 
resurssien kuten opetusvälineiden ja laboratoriotilojen puuttumisen vuoksi.1133 

Mikrobiologian professuurin opetusalaksi määriteltiin ”sekä yleinen että maa- 
ja metsätalouteen sovellettu mikrobiologia, lähinnä maaperän mikrobiologia”.1134 
Aikaisemmin A. I. Virtasen johdolla Biokemiallisessa tutkimuslaitoksessa työs-
kennellyt dosentti Unto Vartiovaara (1904–1999, virassa 1940–1970) nimitettiin 
mikrobiologian kiinteän ylimääräisen professuurin viranhaltijaksi elokuussa 
1940.1135 

Mikrobiologian laitos sijoitettiin Vironkatu 7:n piharakennuksen huoneistoon, 
jossa oli aikaisemmin ollut kotieläinopin professori Georg von Wendtin koti. 
Huoneisto muutettiin syksyllä 1938 laitoksen käyttöön: sinne rakennettiin muun 
muassa kolme pienehköä laboratoriohuonetta, 16 hengen luentosali ja esimiehen 
huone. Alun perin tilojen piti olla väliaikaiset, mutta mikrobiologian laitos oli 
Vironkadulla 27 vuotta.1136 

Aluksi mikrobiologian laitoksella tutkittiin osin professori A. I. Virtasen 
vaikutuksesta ruuansulatuksen ja maidon mikrobiologiaa.1137 Professori Vartio-
vaaralla oli suuri työ aloittaa laitoksen opetustoimintaa: hänen piti suunnitella 
mikrobiologian kurssivaatimuksia, luentosarjoja ja laboratorioharjoituksia ja 
kirjoitettava oppikirjoja. Resurssit eivät riittäneet sovellettuihin jatkokursseihin 
vaan ainoastaan eräänlaiseen typistettyyn yleiskurssiin eikä suomenkielisiä kurs-
sikirjoja ollut aluksi saatavilla.1138

Ympäristötutkimus alkoi maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa sisäve-
sien tutkimuksella: sovellettu limnologia tuli tiedekuntaan vuonna 1924, jolloin 
Heikki Järnefelt (1891–1963, dosentti 1924–1939, professori 1939–1961) nimitettiin 
sovelletun limnologian dosentiksi.1139 1900-luvun alussa järvien vesien laatu 
alkoi heiketä metsäteollisuuden päästöjen vuoksi. Tämä vuoksi perustettiin 
vuonna 1908 hydrografinen toimisto, jonka tehtävänä oli vesistöjen veden laa-
dun analysointi.1140 Vuonna 1922 pidettiin Kielissä ensimmäinen kansainvälinen 
limnologien kongressi, joka sai eläintieteilijä Heikki Järnefeltin suuntautumaan 
yhä enemmän limnologiaan. Hän alkoi tehdä Suomen järvistä perustutkimus-
ten sarjaa, josta julkaistiin ensimmäinen tutkimus vuonna 1925 (Zur Limnologie 
eininiger Gewässer Finnlands). Aluksi limnologinen tutkimus suuntautui tarkas-
telemaan vesien limnologisten tyyppien alueellisia eroja sekä teollisuuden jäte-
vesien vaikutusta.1141

1920- ja 1930-luvulla tehtiin ehdotuksia limnologian yliopistollisen opetuksen 
ja tutkimuksen aloittamisesta komiteoissa, jotka pohtivat maatalouskorkea-
koulukysymystä.1142 Vuonna 1930 valtiopäivät käsittelivät myös aloitetta siirtää 
kalataloudellinen tutkimustoiminta maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. 
Aloitteen oli tehnyt professori A. K. Cajander ja viisi muuta – pääasiassa Edis-
tyspuolueen – kansanedustajaa. Tuolloin oli talouslama, jolloin etsittiin keinoja 
talouselämän kohentamiseksi ja maatalouden tuotannon kasvattamiseksi, ja ta-
loudellinen kilpailu vaati tieteellistä tutkimustyötä uusilla aloilla. Suomeen oli 
perustettu vuonna 1860 kalatarkastajan virka. Elinkeinoa oli edistänyt vuonna 
1918 perustettu Kalastushallitus, joka lakkautettiin vuonna 1923 ja tilalle perus-
tettiin Maataloushallituksen kalataloudellinen osasto. Samalla oli perustettu 
myös kalataloudellinen tutkimustoimisto, jonka tutkimustoiminta ei ollut 
eduskunta-aloitteen tekijöiden mielestä oikeassa paikassa hallinnollisessa viras-
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tossa eli Maataloushallituksessa. Lisäksi tutkimustoimistossa ei ollut lainkaan 
opetustoimintaa. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta vaikutti oikealta pai-
kalta kalatalouden opetus- ja tutkimustoiminnalle, sillä maatalous ja kalastus 
kuuluivat läheisesti yhteen. Jo aikaisemmin Cajanderin komitea olikin toisessa 
mietinnössään ehdottanut, että kalataloudellisen tutkimustoimiston johtaja 
siirrettäisiin maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kalatalouden vakinai-
seksi professoriksi.1143 Eduskunta hyväksyi kalataloudellisen tutkimustoimiston 
siirron maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan maaliskuussa 1931,1144 mutta 
hanke ei edennyt. 

Kandidaatin tutkinnon aineena limnologia oli ensimmäisen kerran vuonna 
1933 ylioppilas Olavi E. Saarlundin anomuksesta.1145 Helmikuussa 1937 professori 
Uunio Saalas esitti kalatieteen varsinaisen professuurin perustamista. Tiedekunta 
puolsi tätä, ja konsistori ehdotti sovelletun kalatieteen professuurin perustamises-
ta ja määrärahaa sovelletun kalatieteen laitoksen perustamista varten lokakuussa 
1937. Heikki Järnefelt nimitettiin limnologian henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi 
professoriksi vuonna 1939. Sota kuitenkin esti opetustyön aloittamisen ennen 
vuotta 1945.1146

Maatalous- ja metsäylioppilaiden kasvitieteen propedeuttisesta opetuksesta vas-
tannut opettajan toimi muutettiin apulaisen viraksi vuonna 1921. Ensimmäiseksi 
viranhaltijaksi valittiin Alvar Palmgren (1880–1960, virassa 1924–1928), joka 
siirtyi vuonna 1928 matemaattis-luonnontieteellisen osaston kasvitieteen profes-
soriksi.1147 Alvar Palmgren oli tutkinut lehtoniittyjä, ja hän oli kasvisosiologian 
uranuurtaja Suomessa. Vuonna 1926 Palmgrenin tutkimukset sattumien mer-
kityksestä kasvilajien leviämiselle herättivät huomiota Yhdysvalloissa pidetyssä 
kansainvälisessä botanistikongressissa.1148

Vuonna 1930 kasvitieteen apulaiseksi valittiin Widar Brenner, joka kuitenkin 
kuoli jo vuonna 1932.1149 Hänen seuraajakseen valittiin Mauno J. Kotilainen 
(1905–1961, virassa 1934–1943).1150 Kasvitieteen perusopetuksen laitos sijaitsi vuo-
desta 1914 alkaen Meritullinkatu 8:ssa, ja luentoja pidettiin myös Kirkkokatu 4:ssä 
ja myöhemmin myös Metsätalolla. Tilanahtaudesta kärsinyt laitos sai käyttöönsä 
vuonna 1938 toisenkin kerroksen Meritullinkatu 8:ssa. Kasvintuntemuksen ope-
tus sai vuonna 1937 väliaikaisia tiloja Päärakennuksesta, joka vaurioitui pom-
mituksessa vuonna 1944. Tämän jälkeen kasvien opiskelu siirtyi Meritullinkatu 
8:aan.1151

Vuonna 1923 nimitettiin Sulo Kilpi (1886–1979, virassa 1923–1930, myöhemmin 
matemaattis-luonnontieteellisen osaston kemian professori 1938–1955) vuonna 
1921 perustetun propedeuttisen kemian apulaisen viran ensimmäiseksi viran-
haltijaksi.1152 Sulo Kilven tavoin monet maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
kemian apulaiset olivat myöhemmin kemian professorin virassa: Kilven seuraajia 
olivat ennen vuotta 1945 Yrjö Kauko (1886–1974, virassa 1934–1941, Teknillisen 
Korkeakoulun epäorgaanisen kemian professori 1941–1943 ja fysikaalisen ke-
mian ja sähkökemian professori 1943–1949), Eero Tommila (1900–1968, virassa 
1942–1944, matemaattis-luonnontieteellisen osaston fysikaalisen kemian pro-
fessori 1944–1967) ja Reino Näsänen (1908–1994, virassa 1944–1951, matemaat-
tis-luonnontieteellisen osaston epäorgaanisen ja analyyttisen kemian professori 
1955–1973).1153
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Propedeuttisen kemian laitos sijaitsi vuodesta 1920 Konstantininkatu (myö-
hemmin Meritullinkatu) 3:ssa, jossa oli laboratoriotilojen lisäksi 50 hengen 
luentosali. Ennen toista maailmansotaa laitoksen yläkertaan muutti tanssikoulu, 
joka aiheutti laitoksella tärinää, joten analyysivaakojen käyttö oli mahdotonta 
tanssituntien aikana. Vuonna 1944 laitos sai vaurioita pommituksessa ja siirret-
tiin myöskin pommitusvaurioita saaneen Metsätalon pohjoissiiven ylimpään 
kerrokseen korjausten jälkeen.1154

8. Maatalouskirjasto perustetaan ja Metsäkirjastoa uudistetaan

Ennen Maataloudellisen keskuskirjaston perustamista yliopistollisen maatalous-
opetuksen laitoksilla oli omia käsikirjastoja, joilla oli vähän resursseja. Tämän 
vuoksi kirjastoihin ei voitu hankkia kaikkia tarpeellisia kirjoja ja sarjoja, kirjoil-
le ei ollut riittävästi säilytystilaa, henkilökuntaa oli vähän, joten luettelointi oli 
puutteellista, kirjoja oli vaikea saada lainaksi erityisesti kesäaikaan ja opiskelijat 
eivät saaneet riittävää ohjausta kirjastoissa. Kirjastojen uudelleenorganisointi 
1920-luvun lopulla oli osa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen 
ja tutkimuksen tehostamistoimenpiteitä: pienten kirjastojen tilalle päätettiinkin 
perustaa keskuskirjasto, josta tuli oma laitosyksikkö, jolle oli helpompaa saada 
rahoitusta kuin laitoskirjastoille. Jo vuonna 1902 dosentti Hannes Gebhard oli 
esittänyt maatalousopetuksen keskuskirjaston perustamista, jota ehdotettiin 
muutaman kerran myös 1920-luvulla. Vuonna 1929 saatiin 11 000 markan (nyky-
rahassa noin 3 000 euroa) määräraha ja Maataloudellista keskuskirjastoa alettiin 
muodostaa yhdistämällä eri laitosten kirjastoja ja keräämällä kirjallisuutta ulko-
puolisilta yhteisöiltä. Maatalouskirjasto sijoitettiin Hallituskatu 3:n entiseen luen-
tosaliin maatalouskemian laitoksen yhteyteen. Sen ensimmäiseksi esimieheksi 
määrättiin agraaripolitiikan professori K. T. Jutila maaliskuussa 1930. Kirjaston 
ylimääräisen amanuenssin toimeen valittiin maaliskuussa 1931 filosofian kandi-
daatti Marjatta Havu, joka hoiti samalla myös Metsäkirjastoa.

Maatalouskirjasto kasvoi ja monipuolistui nopeasti 1930-luvulla, kun kirjasto 
sai vuosittain määrärahaa hankintoja varten. Lainausten lukumäärä kasvoi en-
nen toista maailmansotaa: kun lukuvuonna 1932–1933 lainojen lukumäärä oli 1 103 
kappaletta, lukuvuonna 1938–1939 kirjastosta lainattiin 1 641 nidettä. Kun vuonna 
1939 Metsätalon valmistuttua maanviljelystaloudellinen laitos siirtyi pois Halli-
tuskatu 3:n ylimmästä kerroksesta, Maatalouskirjasto muutti kokonaisuudessaan 
sinne. Nyt kirjastolla oli käytössään suuri kirjastosali, neljä suurta huonetta ja 
kaksi varastohuonetta.1155

Samalla kun alkuperäinen metsätieteellinen laitos jaettiin eri laitoksiin vuonna 
1926,1156 Metsäkirjastosta tuli itsenäinen laitos, jolla oli omat vuosimäärärahansa. 
Se sijaitsi Kirkkokatu 4:n talon alakerroksessa. Lukuvuonna 1925–1926 kirjastosta 
alettiin käyttää virallisesti nimitystä Metsätieteellinen seminaarikirjasto ja luku-
vuonna 1930–1931 Metsätieteellinen kirjasto. Seuraavana lukuvuonna päätettiin, 
että laitokset sijoittavat määrärahoillaan hankkimansa kirjat yhteiseen Metsä-
kirjastoon, jotta laitokset eivät muodostaisi omia erikoiskirjastoja. Metsäkirjaston 
perustamisesta alkaen kirjastonhoitajana oli ollut metsänhoitaja, mutta vuonna 
1930 tehtävään valittiin ensimmäinen ammattikoulutuksen saanut kirjastonhoi-
taja, filosofian kandidaatti Marjatta Havu. Hän oli samanaikaisesti myös Metsä-
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kirjaston amanuenssi. Vuodesta 1926 kirjaston esimiehenä oli vuosikymmeniä 
metsäpolitiikan (vuodesta 1944 metsätalouden) professori Eino Saari. Uudistu-
neen Metsäkirjaston kävijämäärät moninkertaistuivat reilussa vuosikymmenes-
sä: kun lukuvuonna 1927–1928 kävijöitä oli 850, lukuvuonna 1938–1939 kävijöitä 
oli jo 4 738. Samassa ajanjaksossa lainauksien lukumäärä kasvoi 450:stä 1 371:een. 

Metsäkirjasto muutti Kirkkokadulta keväällä 1939 uuteen Metsätaloon, jossa 
se aloitti toimintansa syyslukukaudella 1939. Samalla kirjaston virallinen nimi 
muuttui Metsäkirjastoksi. Sekä yliopistollisen metsäopetuksen että Metsätieteel-
lisen tutkimuslaitoksen käytössä olleella kirjastolla oli Metsätalossa käytettävis-
sään tilaa 1 200 neliömetriä: kirjoille oli 5 000 juoksumetriä kolmessa kerroksessa 
ja kahdessa lukusalissa, ja aikakauslehtilukusalissa oli 63 työskentelypaikkaa. 
Kirjastojen tilojen käytännöllisestä ja ajanmukaisesta suunnittelusta Metsätaloon 
oli vastannut Metsäkirjaston esimies, professori Eino Saari. Uudessa Metsätalos-
sa aloittanut kirjasto oli Euroopan parhaita metsäkirjastoja, jossa oli täydelliset 
metsätieteelliset sarjakokoelmat 1700-luvulta lähtien.1157

9. Kotitalousideologia voimistuu 

Useiden muiden naisvaltaisten ammattien oppialojen tavoin kotitalouden tie-
teellistyminen ja akatemisoituminen tapahtui myöhemmin kuin miesvaltaisten 
ammattien oppialojen. Monet maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ope-
tustoiminnan uudistamiseen tähdänneet aloitteet koskivat 1920-luvulta alkaen 
juuri kotitalousopetuksen akatemisoimista. Tämä oli seuraus yhteiskunnallisen 
ja kotitalousopetuksen kehityksestä. Kotitalousasiasta ja naisten kansanvalistus-
työstä oli tullut merkittävä osa naisasialiikettä 1800-luvun lopulla, ja tässä hen-
gessä perustettiin vuonna 1899 Sivistystä kodeille -yhdistys eli Martta-Yhdistys. 
Suomen ensimmäinen kotitalouskoulu, Praktiska Hushållskolan i Helsingfors oli 
aloittanut toimintansa Helsingissä vuonna 1878. Sen tarkoitus oli antaa opetusta 
kansakoulusta valmistuneille tytöille. 1880-luvulla keskusteltiin laajasti maa-
seudun naisten sivistämisestä kotitalouskoulutuksen avulla ja talouskoulujen pe-
rustamisesta eri puolille maata ja perustettiin talous- ja emäntäkouluja. Samaan 
aikaan Suomen Naisyhdistyksessä keskusteltiin kotitalousopetuksen aloittami-
sesta kansakouluissa, ja 1890-luvulla perustettiinkin kansakoulun jatkoluokkien 
koulukeittiöitä. Näin syntyi tarve kouluttaa kotitalousopettajia. Suomen ensim-
mäinen kotitalousopettajia koulututtava oppilaitos, Kasvatusopillinen Keitto-
koulu (myöhemmin Helsingin Kasvatusopillinen Ruuanlaittokoulu ja Helsingin 
Kasvatusopillinen Talouskoulu) aloitti toimintansa Bulevardilla vuonna 1891.1158 

Kotitalous- ja naisasialiikkeen vaikutuksesta kotitalous eriytyi omaksi tie-
teekseen 1800–1900-lukujen vaihteessa ensin Yhdysvalloissa, jossa kotitalous-
tiedettä opetettiin korkeakouluissa jo 1910-luvulla.1159 1900-luvun alkupuolella 
kotitalousliikkeen valistus- ja neuvontatoiminnasta vastasivat järjestöt kuten 
Marttajärjestö ja maatalousjärjestöjen Maatalousnaiset.1160 Kun Suomessa aloitti 
toimintansa yksikamarinen eduskunta vuonna 1907, maanviljelyksen kansan-
talouden ja tilastotieteen dosentti Hannes Gebhardin puoliso, kansanedustaja 
Hedvig Gebhard nosti eduskunnassa esille naisten kotitalousopetuksen Iida 
Yrjö-Koskisen aloitteesta. Yrjö-Koskinen oli ajanut Tampereen talouskoulun 
korottamista opettajankoulutuslaitokseksi. Valtion tuella järjestettävä naisten 



279

kotitalousopetus oli keskeisimpiä naisten aseman kohentamiseen tähdänneitä 
yhteiskunnallisia uudistuksia, joita ensimmäiset naiskansanedustajat ajoivat. 
Näin tarvittiin lisää kotitalousopettajia ja -neuvojia.1161 

Vuonna 1907 eduskunta päätti perustaa komitean pohtimaan kotitalousope-
tuksen kehittämistä.1162 Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin Kuopion tyttö-
koulun opettaja Bruno Granit-Ilmoniemi, joka vuonna 1910 toi suomen kieleen 
kotitalous-sanan.1163 Useita vuosia istunut komitea sai mietintönsä valmiiksi 
vuonna 1915. Se ehdotti kotitalousopetuksen ja -tutkimuksen akatemisoimista 
Yliopistoon tai suunnitteilla olleeseen taloudelliseen korkeakouluun, sillä koti-
talousammattilaiset tarvitsivat tieteelliseen tutkimustyöhön perustavaa tietoa ja 
koulutusta. Yliopistotasoinen kotitalousopetus olisi valmistanut kotitaloussemi-
naarin opettajia, kotitalouskonsulentteja ja kotitalousassistentteja sekä antanut 
naisille suunnatulle kotitalousopetukselle uudenlaisen yhteiskunnallisen aseman: 
”Maatalous ja metsänhoito ovat jo saaneet oppituolinsa yliopistostamme. Niiden 
rinnalla on sinne meilläkin varattava sijaa myös kotitaloudelle ja sen eri haaroille, 
niinkuin monessa sivistysmaassa on tehty. Vasta silloin sen varma, yhtämittai-
nen, aikaansa seuraava edistyminen on turvattu. Silloin se myös on saavuttanut 
sen arvoaseman yleisessä tietoisuudessa, joka sille yhtenä kansamme elämän 
tärkeimpänä puolena oikeudenmukaisesti on tuleva.”1164 

Ensimmäisen maailmansodan aikana alkanut yleiseurooppalainen elintarvi-
kepula, viljantuonnin päättyminen Venäjältä, vuoden 1918 Suomen sisällissota ja 
vuosien 1918–1919 espanjantautipandemia sekä nälänhätä voimistivat kotitalous-
ideologiaa. Ravitsemusongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisemiseen tarvit-
tiin lisää koulutettuja kotitalouden asiantuntijoita. Myös keskushallinto tarvitsi 
kipeästi lisää kotitalousasiantuntemusta. Maaliskuun vallankumouksen jälkeen 
heinäkuussa 1917 Oskari Tokoin senaatti asetti Valtion Kotitaloustoimikunnan 
vaikean elintarviketilanteen vuoksi. Sen puheenjohtaja oli aluksi hygienian 
professori Max Oker-Blom, jonka kuoltua lokakuussa 1917 toimikunnan puheen-
johtajaksi tuli entinen ja tuleva kansanedustaja Hedvig Gebhard. Toimikuntaan 
kuului myös muun muassa fysiologian professori Carl Tigerstedt. Kotitaloustoi-
mikunnan tehtävänä oli järjestää kansanvalistusta ravitsemuksesta kuten hätälei-
vän tekemisestä ja puutarhakasvien käytöstä ruokana, organisoida kotitalous- ja 
puutarhaneuvojien koulutusta ja palkkausta.1165 

Koska kotitalousopettajia koulutettiin aluksi yksityisessä oppilaitoksessa, kes-
kusteltiin pitkään koulutuksen järjestämisestä valtion oppilaitoksissa. Vuonna 
1915 valmistunut kotitalousopetusmietintö tuli eduskunnan käsittelyyn vuonna 
1919, jolloin Hedvig Gebhard teki aloitteen valtion omistaman, talous- ja emän-
täkoulujen opettajia valmistavan kotitalousopettajalaitoksen perustamisesta. 
Vaikka kotitalousideologia oli tuolloin suosiossa, kotitalousopettajalaitoshanke ei 
edennyt – myöskään maatalouskorkeakouluhanke ei edennyt samoihin aikoihin 
maa- ja metsätalouden keskeisestä asemasta huolimatta. Vuonna 1922 eduskunta 
sääti lain kotitalousopettajakoulun perustamisesta muttei antanut sille perus-
tamismäärärahoja. Maatalouskorkeakoulun tavoin kotitalousopettajakoulun 
perustamista hankaloittivat eri mielipiteet koulun sijainnista.1166

Kotitalousideologia ja siihen liittyvä kotitalouksien rationaalisen suunnittelun 
henki tulivat merkittävään asemaan Suomessa 1920-luvulla samaan aikaan, kun 
nuori tasavalta pyrki elintarvikeomavaraisuuteen ja kehittämään maaseudun 
oloja. Kun ensimmäisen maailmansodan jälkeen pula-aika loppui, valtion koti-
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taloustoimikunta lakkautettiin vuonna 1923. Sen toimintaa jatkoi kotitalousky-
symyksiin keskittyneiden naisjärjestöjen vuonna 1921 perustama Suomen Koti-
talouskeskus. Se ajoi kotien etua ja muun muassa opetuskeittiöitä kouluihin sekä 
alkoi vertailla ja valvoa kulutustavaroiden hintoja.1167 

Ennen Järvenpään kotitalousopettajaopiston toiminnan alkua valtioneuvos-
to asetti toukokuussa 1926 uuden komitean kansanedustaja Hedvig Gebhardin 
johdolla pohtimaan kotitalousopetusta ja kotitalousneuvonnan uudelleenjär-
jestämistä. Se antoi mietintönsä vuosina 1928 ja 1930 – Cajanderin komitean 
työskentelyn aikana. Gebhardin komitean mietinnöissä ei käsitelty lainkaan yli-
opistollista kotitalousopetusta.1168 Sitä vastoin vuonna 1930 Cajanderin komitea 
ehdotti myös kotitalousopetuksen akatemisoimista maatalouskorkeakouluun.1169 
Gebhardin komitean mietinnön seurauksena annettiin vuonna 1928 asetus ja 
ohjesääntö valtion kotitalousopettajaopistosta, joka aloitti toimintansa samana 
vuonna Järvenpäässä arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatelan suunnittelemissa ra-
kennuksissa. Oppilaitoksessa oli seitsemän lehtoria, joilta kahdelta, kasvatus- ja 
opetusopin sekä luonnontieteiden ja ruokatalouden lehtorilta vaadittiin akatee-
mista loppututkintoa.1170 

Suomessa kotitalous alkoi tieteellistyä erityisesti, kun Suomen Kotitalous-
keskusta alkoi vuonna 1923 johtaa filosofian kandidaatti Laura Harmaja (o. s. 
Genetz, 1881–1954, hoiti myöhemmin kodin taloustieteen professorin opetusteh-
täviä 1947–1950). Hän oli ollut kansantaloustieteen opettaja muun muassa Liike-
miesten Kauppaopistossa ja Kasvatusopillisessa Talouskoulussa. Vuonna 1906 
Laura Genetz avioitui Leo Harmajan (myöhemmin finanssiopin ja tilastotieteen 
apulainen ja Teknillisen Korkeakoulun kansantaloustieteen professori) kanssa. 
Laura Harmajasta tuli 1920-luvulla Suomen kotitalousliikkeen keskeinen ideologi 
ja kotitaloustieteen ainoa varsinainen teoreetikko. Hän yhdisti kotitaloustieteen 
kansanvalistukseen ja sosiaalireformismiin sekä kiinnitti huomiota erityisesti 
yksityisen kulutuksen ja kotitalouksien merkitykseen kansantaloudessa. Vuonna 
1924 ilmestyi hänen oppikirjansa Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa. Laura Har-
maja oli perustamassa Kotiliesi-lehteä ja oli sen toimituskunnan jäsen vuodesta 
1922.1171 Laura Harmaja osoitti, että kotitalouksilla eli yksilöiden ja perheiden 
kulutuksella oli luultua suurempi merkitys kansantaloudessa. Näin hän asettui 
monia aikansa kansantaloustieteilijöitä kuten kansantaloustieteen professori 
Ernst Nevanlinnaa vastaan.1172

Ylioppilaslehden Sampsan 20-vuotisjuhlanumerossa marraskuussa 1927 oli 
kirjoitus ”Yliopistollinen opetus ja kotitalous”. Siinä huomautettiin, että Suomes-
sa kotitalousopetus oli järjestetty liian vaatimattomasti verrattuna esimerkiksi 
Yhdysvaltoihin, jossa kotitalous opetusaineena ja tieteellisenä tutkimusalana oli 
monissa yliopistoissa. Tuolloin näytti siltä, että kestäisi vielä vuosia, ennen kuin 
kotitalous tulisi Suomessa yliopistolliseksi oppiaineeksi. Tämän vuoksi kirjoituk-
sessa kehotettiin kotitalousalasta kiinnostuneita naisia suunnittelemaan agrono-
miopintonsa niin, että he voisivat suuntautua opintojensa jälkeen tälle alalle.1173

Samoihin aikoihin kun Hedvig Gebhardin komitea työskenteli, vuonna 1928 
Kokoomuksen kansanedustaja Kaino W. Oksanen teki eduskunnalle esityksen, 
että hallitus ryhtyisi toimiin kotitalouden saamiseksi opetusaineeksi Yliopistoon. 
Kansanedustaja Oksanen oli opettaja ja meteorologi, aktiivinen naisjärjestöissä 
sekä ensimmäinen nainen, joka väitteli kasvatusopissa vuonna 1919. Hänelle oli-
kin tärkeää nostaa naisten sivistystasoa ja myös saada kotitalousoppi hyväksy-
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tyksi yliopistolliseksi oppiaineeksi. Eduskunta-aloitteessaan Oksanen huomautti, 
että Suomi tarvitsi tieteellisesti koulutettuja voimia kotitalousalalle. Monien 
käytännönläheisten ammattialojen koulutus oli jo akatemisoitunut Yliopistoon, 
josta kuitenkin puuttui kotitalous- ja kodinhoito-oppi: ”Nyt voidaan kandidaa-
tintutkinto-aineiksi valita maanviljelyskemia ja maanviljelysfysiikka, mutta ei 
kotitalouskemiaa ja kotitalousfysiikkaa. Maanviljelysoppia ja kansantaloutta 
voi yliopistossamme opiskella, mutta ei kodinhoito-oppia ja kotitaloutta tulo- ja 
menoarvioprobleemoineen.” Tohtori Oksanen huomautti, että Yhdysvalloissa 
saattoi suorittaa kotitaloudessa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritutkintoja. ”Että 
meilläkin saataisiin kotitalous tieteellisen tutkimustyön esineeksi ja sen kautta 
perheenemännänkin ammattialan kehittämiselle, erityisesti sovellutettuna mei-
dän maamme oloihin, kaikki se apu, jonka tieteellinen tutkimustyö voi sille an-
taa, olisi kotitalous eri haaroineen saatava oppiaineeksi yliopistoomme.” Oksasen 
mielestä tämä ei olisi vaatinut suuria kustannuksia, sillä Helsingin Yliopistossa 
opetettiin jo useita oppiaineita, jotka sopivat kotitalouskandidaatin tutkintoon 
kuten maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa maanviljelysoppi, kotieläin-
oppi, maanviljelystalous- ja meijerioppi. ”Kotitalousopinnoissa olisi koti ja sen 
talous asetettava määrääväksi ja aineet eri tiedekunnissa valittava sen mukaan, 
mihin kodin eri puolista halutaan syventyä.”1174

Eduskunnan sivistysvaliokunta kannatti edustaja Oksasen aloitetta ja ehdot-
ti, että hallitus kehotettaisiin edistämään kotitalouden tieteellistä tutkimusta ja 
järjestämään yliopistollinen kotitalouskoulutus. Sivistysvaliokunnan mielestä ei 
pitäisi perustaa kotitalouskandidaatin tutkintoa, sillä kaikki kotitaloutta lähellä 
olevat oppiaineet olivat jo Helsingin Yliopistossa. Sivistysvaliokunta ei kuiten-
kaan osannut sanoa, milloin Yliopistossa voitaisiin aloittaa myös kotitalous-
opettajien koulutus.1175 Eduskunta käsitteli ehdotusta maaliskuussa 1928, mutta 
kukaan ei esittänyt asiasta puheenvuoroja. Mietintö hyväksyttiin, mutta asia ei 
edennyt.1176

Marraskuussa 1930 Kaino W. Oksanen teki uuden toivomusaloitteen kolmen 
muun Kokoomuksen naiskansanedustajan kanssa. Nyt aloite koski kotitalouden 
taloustieteen ja puutarhatieteen opettajanvirkojen perustamista Yliopistoon. 
Aloitteessa viitattiin Cajanderin komitean mietintöön, jossa oli ehdotettu koti-
talouden taloustieteen ylimääräisen professuurin ja puutarhatieteen ylimääräisen 
professuurin perustamista maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.1177 Aloit-
teen tekijöiden mielestä pienillä kustannuksilla voisi saada ”nämä käytännöllisen 
elämän kannalta tärkeät opetus- ja tutkintoaineet edustetuiksi [maatalous-met-
sätieteellisessä] tiedekunnassa”.1178 Sivistysvaliokunta kannatti aloitetta, sillä 
tieteellisesti koulutettuja kotitalouden talous- ja puutarhatieteen ammattilaisia 
tarvittiin tutkimustoiminnassa, ja koska ”puheenaolevat opetus- ja tutkintoai-
neet ovat käytännölliselle elämälle varsin tärkeät, sillä suurin osa kansantalouden 
varoja kulutetaan kotitalouksien kautta, joten ei ole samantekevää, miten näitä 
varoja käytetään”. Valiokunnan mielestä nämä opetusvirat oli edullisempi sijoit-
taa Yliopistoon kuin perustaa erillistä kotitalouskorkeakoulua.1179 

Joulukuussa 1930 käyty eduskuntakeskustelu kotitalous- ja puutarhatieteen 
yliopisto-opettajien viroista sivusi myös Cajanderin komitean mietintöä. Kokoo-
muksen edustajan, maanviljelijä Lauri Mäkelän mielestä samaan aikaan ehdote-
tun maatalouskorkeakoulun perustaminen oli mahdotonta taloudellisen laman 
ja sen vuoksi, että maatalous- ja metsätieteellisiin opetusvirkoihin oli vaikeuk-
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sia löytää päteviä hakijoita. Hänen mielestään ei kuitenkaan pitänyt viivytellä 
kotitaloustieteen ja puutarhatieteen professuurien perustamista korkeakoulun 
perustamiseen asti, sillä näiden oppialat olivat kansantaloudellisesti merkittäviä: 
”Ihmisravinnon tieteellinen käsittely kulutuksen kannalta katsottuna on meillä 
jäänyt vaille kaikkea huomiota siitä huolimatta, vaikkakin kansamme kulutus 
ravintoon ja kotitalouteen on laskettavissa ehkä noin 10–11 miljaardiksi mar-
kaksi [nykyrahassa noin 3 miljardia euroa] vuosittain.” Mäkelä huomautti, että 
vaikea epäkohta oli, että kotitalousopettajan virkoihin sai kunnon pätevyyden 
vain ulkomailla. Myös maatalousneuvontatyön kannalta oli tärkeä saada yliopis-
tollista opetusta kotitalouden taloustieteessä Suomessa. Edustaja Mäkelä nosti 
esiin myös ajatuksen kansan ja Yliopiston lähentymisestä, jonka useat muutkin 
kansanedustajat toivat esiin puheenvuoroissaan: ”käytännöllisten aineiden otta-
minen yliopiston opetusohjelmaan lähentää yliopistoa kansaan ja yliopisto ei pysy 
sellaisena vieraana laitoksena, jota varsinaisen kansan syvät rivit ovat aikanaan 
katselleet maassamme tavallaan jonkinmoisena välttämättömänä pahana, ja toi-
selta puolen on kuitenkin maan kansallisen tieteen velvollisuus tukea maansa 
talouselämää.”1180 

Helsingin Yliopiston rehtori Antti Tulenheimon (Kokoomus) mielestä sivis-
tysvaliokunnan ehdotusta ei pitänyt hyväksyä, koska siinä pelkästään toivottiin 
hallituksen harkitsevan näiden opettajanvirkojen perustamista. Tulenheimo 
huomautti, että vuoden 1928 ehdotus kotitalouskandidaatin tutkinnosta ei ollut 
toteutunut, sillä hänen mielestään kukaan ei edes halunnut suorittaa tuollois-
ta tutkintoa: ”Ja se lienee myös syynä siihen, ettei yleisiä vaatimuksia tällaisen 
tutkinnon suorittamista varten maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 
vielä ole vahvistettu.” Jos lisäksi kotitalouden taloustieteen ja puutarhatieteen 
professuurit olisi perustettu, niihin ei olisi ehkä löytynyt sopivia hakijoita pit-
kään aikaan Tulenheimon mielestä – tilanne olisi voinut samanlainen kuin myös 
monissa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetusviroissa sekä Yliopiston 
kansantaloustieteen opetusviroissa, joista osa oli ollut vuosikausia täyttämättä. 
Kotitalouden taloustiedettä saattoi hänen mukaansa opettaa Yliopiston kansan-
taloustieteen professori. Tulenheimo toivoikin, että samaan tapaan kuin monilla 
muillakin oppialoilla myös kotitalouden taloustieteessä ja puutarhatieteessä olisi 
Suomessa tieteellistä tutkimusta ennen uusien professuurien perustamista, jotta 
nämä tieteet vakiinnuttaisivat asemansa.1181 

Edistyspuolueen edustaja, agronomi Uuno Brander ymmärsi Yliopiston varo-
vaisuuden uusien oppialojen suhteen mutta toivoi, että nämä uudet alat otettaisiin 
mukaan Yliopistoon myös senkin vuoksi, että Suomessa oli hänen mielestään lii-
an paljon eli yli 1 500 naisylioppilasta. Kotitalouden taloustieteen luentoja olisivat 
voineet seurata myös sellaiset naisylioppilaat, jotka eivät myöhemmin välttämättä 
aikoneet kotitalousvirkoihin.1182 Aloitteen tekijä edustaja Kaino W. Oksanen piti 
kotitalouden taloustiedettä ja puutarhatiedettä niin tärkeinä aloina, että hänen 
mielestään niille oli saatava omat oppituolinsa heti eikä vasta maatalouskorkea-
kouluun, sillä vasta kun erikoisvirka oli olemassa, syntyi myös kilpailua sen 
täyttämisessä.1183 

Professori A. K. Cajander (Edistyspuolue) puolusti kotitalouden taloustieteen 
sijoittamista maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan sillä, että vaikka kotita-
lous kosketti lähes kaikkia kansalaisia, kotitalouden kehittämistä oli harrastettu 
juuri maatalouspiireissä, ja kotitalouteen menevät valtion varat oli budjetoitu 
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maatalousministeriön kautta. Cajanderin mielestä ei ollut epäilystäkään, ettei-
vätkö puutarhatiede ja kotitalouden taloustiede sopineet Yliopistoon, sillä kum-
mallakin oppialalla saattoi tehdä tieteellistä tutkimustyötä. Lisäksi ne saattoivat 
hyödyntää muuta maatalousopetusta Yliopistossa. Cajanderin mielestä ei pitänyt 
odottaa uusien oppialojen vakiintumista Yliopistoon tutkimustyön avulla, vaan 
ensin piti perustaa oppituolit, sillä eihän metsätieteissäkään ollut aikoinaan juuri-
kaan kotimaista tutkimusta, kun sen oppituolit perustettiin. Cajanderin mielestä 
käytännönläheiset ja arkipäivää lähellä olevat kotitalouden taloustiede ja puutar-
hatiede olisivat tärkeitä yliopisto-oppiaineita myös sen vuoksi, että niiden avulla 
Helsingin Yliopisto voisi nauttia kansan laajojen piirien suosiota: ”mitä parem-
min yliopisto pystyy tätä tekemään, sitä helpommin se myös saa teoreettisemmat 
tarpeensa tyydytetyksi.”1184

Taloustieteen professori, valtionvarainministeri Juho Vennola epäili uuden op-
pialan tieteellisyyttä. Hän ei pitänyt lainkaan siitä, että taloustieteessä yritettiin 
tehdä aivan uusi yksityistalouden piiriin kuuluva oppiala. Vennola katsoi, ettei 
taloustieteestä voinut eriytyä niin yksityiskohtaista oppialaa kuin kotitalouden 
taloustiede hänen mielestään oli: ”Asianlaita on niin, ettei suinkaan kansanta-
loustieteen opettaja, joka käsittelee koko kansantaloutta, voi antautua, eikä ole 
päteväkään opettamaan yksityistaloustiedettä, joka vaatii aivan oman miehensä 
ja jossa niin hyvin meillä kuin muuallakin eri aloilla on jo erikoistutkijansa.” 
Tämän vuoksi edustaja Vennola vaati asiasta lisäselvityksiä. Hän oli rehtori 
Tulenheimon kanssa samaa mieltä siitä, että valtiontalouden huonon tilanteen 
vuoksi piti miettiä tarkasti, missä järjestyksessä uusia professuureja perustettaan 
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.1185 Äänestyksessä eduskunta kuiten-
kin hyväksyi sivistysvaliokunnan esityksen äänin 92–80.1186

Helsingin Yliopiston konsistori käsitteli kotitalouden taloustieteen ja puutar-
hatieteen professuurien perustamista helmikuussa 1934. Maatalous-metsätieteel-
lisen tiedekunnan mielestä uusien professuurien lisäksi piti myös perustaa hyvin 
varustettu laboratorio koekeittiöineen sekä ravintofysiologian laitteineen ja koe-
aineineen sekä kasvihuonetiloja ja koneita puutarhaopetusta varten. Mutta koska 
edes tiedekunnan tuolloisilla oppiaineilla ei ollut kohtuullisia tiloja ja varusteita, 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ehdotti, että näiden professuurien perus-
tamista lykättäisiin. Myös konsistori oli samaa mieltä, joten uusia professuureja 
ei perustettu.1187 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan sijaintikysymys ja maatalouskorkea-
kouluhanke hidastivat kotitalousopetuksen akatemisoitumista – ensin haluttiin 
ratkaista suuret kysymykset ja vasta sen jälkeen päättää uusien alojen ottamisesta 
yliopisto-opetukseen. Kotitaloutta myös väheksyttiin ja pidettiin naisten asiana: 
vuonna 1936 Agronomisen Yhdistyksen johtokunta ehdotti, että naiset alkaisivat 
ajaa Yliopistoon kotitaloudellista linjaa. Kotitalouden katsottiin vievän resursseja 
pois maataloudelta, sillä 1930-luvun lopulla Agronomisen Yhdistyksen johtokun-
ta muun muassa vastusti kotitalouden edustajien ottamista Maataloushallituk-
sen kollegion päätöksentekoon.1188 Myöhemmin toisen maailmansodan aikana 
poikkeusolot kuitenkin vauhdittivat kotitalousopetuksen akatemisoitumista.1189
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10. Aloitteita puutarhaopetuksesta ja kaupallisesta opetuksesta

Pulavuosien aikana vuonna 1932 maatalousministeriö asetti komitean pohtimaan 
Suomen puutarhatalouden kehittämistä. Komiteaa johti Maataloushallituksen 
puutarhanhoidon tarkastaja maisteri Gustaf Ignatius. Syyskuussa 1935 anta-
massaan mietinnössä puutarhakomitea pohti myös keinoja tehostaa puutarha-
opetusta, joka oli komitean mielestä tärkeä osa kotimaisen puutarhatalouden 
omavaraisuuden lisäämistä. Koska puutarhaviljelystä oli jo tullut tärkeä osa 
maataloutta, komitea suositteli myös puutarhaopetuksen antamista Yliopistossa 
tuleville agronomeille, jotka saattoivat tarvita puutarha-alan taitoja ja tietoa tu-
levissa tehtävissään.1190 Puutarhaopetuskysymys ei vielä tässä vaiheessa edennyt 
eikä asiasta tehty aloitetta eduskunnassa.

Lukuvuonna 1930–1931 agraaripolitiikan professori K. T. Jutila luennoi mark-
kinaopin perusteista. Lamavuosina nimittäin huomattiin, että maatalous- ja 
elintarvikekaupan palveluksessa oli liian vähän agronomeja, joita myös tarvittiin 
talouselämän tervehdyttämisessä. Vuonna 1932 Agronomisen Yhdistyksen syys-
kokouksessa keskusteltiin kaupallisen linjan perustamisesta maatalous-metsä-
tieteelliseen tiedekuntaan. Tämän tuloksena lukuvuonna 1933–1934 tiedekunta 
ja Agronominen Yhdistys järjestivät yhdessä osuustoiminnallis-maataloudellis-
kaupallisia kursseja maatalousylioppilaille. Agronomit ja Agronominen Yhdistys 
ajoivat tämänkin jälkeen kaupallisen opetuksen akatemisoimista.1191

Helmikuussa 1935 kokoomuslaisen kansanedustajan, agronomi Kalle Soinin 
johdolla pääasiassa agronomeista ja maanviljelijöistä koostunut kansanedus-
tajajoukko teki lakialoitteen, että maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 
aloitettaisiin kaupallinen opetus. Kun maataloustuotanto oli kasvanut ja moni-
puolistunut, maataloustuotteiden markkinoinnista oli tullut entistä tärkeäm-
pää, mikä vaati alalla työskentelevien ammattitaidon parantamista. Sen vuoksi 
Soinin mielestä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetusohjelmaan tuli 
pikaisesti saada mukaan myös kaupallista koulutusta. Erityisesti maataloustuot-
teita ja -tarvikkeita välittävissä kauppayrityksissä tarvittiin lisää kaupallisesti 
koulutettua työvoimaa sekä asiantuntemusta ja neuvontataitoja: ”Kauppa käy 
silloin joustavammin ja ilman niitä hankaluuksia, jotka vielä nykyisin ovat 
liiankin yleisiä. Ja mikä etu olisi siitä, jos asianomainen henkilö kykenee anta-
maan tuotteita myyvälle maanviljelijälle ostotoiminnan ohessa päteviä neuvoja 
ja ohjeita tuotteiden laadusta ja muista esille tulevista seikoista. Se olisi erikoisen 
tehokasta ja epäilemättä myös nopeasti tuloksiin johtavaa maatalousneuvontaa, 
jollaisen aikaansaamista on pidettävä maatalouden ja myöskin itse kaupan kan-
nalta erikoisen tärkeänä.” Myös maatalousneuvontaan ja -opetukseen siirtyville 
haluttiin lisää ja ajanmukaista kaupallista koulutusta, sillä tuolloin näillä aloilla 
oli erityisen vähän sellaista henkilökuntaa, jolla oli sekä maataloudellinen että 
kaupallinen koulutus.1192 

Eduskunnan sivistysvaliokunta teki kaupallisen koulutuksen aloittamisesta 
mietinnön, jota varten se kuuli maanviljelystalouden professori Rurik Pihkalaa. 
Valiokunta sai tietää, että tiedekunnan agronomikoulutuksessa annettiin vain 
vähän kaupallista opetusta. Agraaripolitiikan pääaineopiskelijat saattoivat kandi-
daatintutkintoon opiskella markkinatiedettä, mutta se ei ollut pakollinen kaikille 
agronomeiksi opiskeleville, joten tulevat agronomit eivät yleensä saaneet mark-
kinatieteen opetusta. Kansainväliset esikuvat puhuivat kaupallisen opetuksen 
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aloittamisen puolesta, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa kaupallisella koulutuksella 
oli merkittävä asema maatalousopetuksessa. Agronomeja haluttiin myös saada 
entistä enemmän eri liikeyritysten palvelukseen, sillä ylioppilastulvan vuoksi 
kaikille agronomeille ei enää näyttänyt riittävän työtä perinteisillä aloilla.1193 
Eduskunta hyväksyi toivomusaloitteen ilman puheenvuoroja lokakuussa 1935.1194 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Yliopiston konsistori puolsivat kau-
pallisen opetuksen aloittamista.1195 Kaupallinen opetus ei kuitenkaan toteutu-
nut; tosin agraaripolitiikan opetukseen tuli vuonna 1938 vaatimaton kauppaopin 
opetus, jossa tulevia agronomeja perehdytettiin erityisesti maataloustarvikkeiden 
kauppaan.1196

11. Suomalainen ravitsemustutkimus alkaa 

Ensimmäisen maailmansodan pulakauden jälkeen voimakkaasti noussutta 
kotitalousideologiaa ja ravintokemian oppiaineen akatemisoitumista edelsi ra-
vitsemustutkimuksen alkaminen 1800-luvun lopulla Aleksanterin-Yliopistossa. 
Ravitsemustutkimus alkoi Euroopassa 1700-luvulla. Myöhemmin 1800-luvulla 
Justus von Liebig selvitti orgaanisen kemian tutkimuksissaan ravintoaineiden 
olemassaoloa, ja Karl von Voit laati kaloriopin perusteet eli selvitti ihmisen 
päivittäin tarvitseman kalorimäärän.1197 Suomalaisen ja myös pohjoismaisen 
ravitsemustutkimuksen uranuurtaja oli fysiologian professori Robert Tigerstedt 
(1853–1923, virassa 1900–1919). Hän oli yksi tunnetuimpia suomalaisia lääketie-
teilijöitä ja tutki fysiologiaa monipuolisesti. 1890-luvulta alkaen Tigerstedt alkoi 
tutkia myös ravitsemusfysiologiaa, erityisesti energia-aineenvaihduntaa, proteii-
nien ja kivennäisaineiden tarvetta sekä ihmisen päivittäistä ruoankulutusta ja ra-
vinnontarvetta, mistä oli hyötyä muun muassa ruoansulatussairauksien hoidossa, 
ravitsemusneuvonnassa ja työkykymittauksissa. Vuonna 1903 Finska Läkaresäll-
skapetin kokouksessa professori Tigerstedt kehotti aloittamaan Suomessa ruoka-
tottumusten tutkimuksen, joka oli aivan uusi tutkimusalue. Hänen mielestään 
valtion tuli olla kiinnostunut ravitsemuksesta, sillä ravinnolla oli vaikutusta kan-
salaisten työkykyyn. Vuonna 1905 Siltavuorenpenkereelle rakennettuun korkea-
tasoiseen fysiologian laitosrakennukseen tehtiin professori Tigerstedtin johdolla 
erityinen hengityshuone, jossa voitiin tutkia energiankulutusta eli työfysiologiaa 
sekä erilaisten ruumiillisten toimintojen ja työsuoritusten aiheuttamaa energian-
kulutusta ja ravintoaineiden energiasisältöä. Professori Tigerstedtin aineenvaih-
duntatutkimukset olivat kansainvälisesti korkeatasoisia, ja hänelle ehdotettiin 
kahdesti Nobelin fysiologian ja lääketieteen palkintoa. Tigerstedt oli itse ollut 
aikaisemmin lääketieteen Nobel-komitean jäsen.1198  

Robert Tigerstedtin oppilas Sigfrid Sundström tutki ensimmäisenä Suomes-
sa terveiden ihmisten ravintoa vuonna 1906. Hän teki uraauurtavan ja uusia 
näkemyksiä esiintuoneen tutkimuksen Ylioppilastalon Osmola-ravintolassa 
syövien ylioppilaiden ruoankulutuksesta ja laski koehenkilöiden valkuais-
aineiden, rasvan, hiilihydraattien ja kalorien päivittäisen saannin. Sundström 
tuli siihen tulokseen, että ylioppilaiden ravinto oli runsasta, kun otti huomioon 
heidän elämäntapansa. Hän vertaili samassa tutkimuksessa ravintotottumuksia 
myös Muhoksen maatalouskoulussa ja 12 työläiskodissa Helsingissä ja Vaasassa. 
Vuonna 1908 Sundström väitteli maalaisväestön ravinnosta (Untersuchungen 
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über die Ernährung der Landbevölkerung in Finnland; 1908). Tutkimuksessaan 
hän tuli siihen johtopäätökseen, että maalaisväestön ruuassa oli yleensä riittä-
västi energiaa muttei rasvoja, Itä-Suomessa ravinto oli hiukan laadukkaampaa 
kuin muualla maassa, ja ruuanvalmistustaidot olivat yleensä kehnoja. Sundströ-
min aineiston pohjalta Robert Tigerstedt julkaisi vuonna 1910 Zur Kenntnis der 
Aschenbestandteile in der frei gewählter Kost des Menschen -tutkimuksen, jonka 
mukaan suomalaisessa ravinnossa oli runsaasti hivenaineita, jopa enemmän kuin 
amerikkalaisessa ravinnossa suuren maidonkulutuksen vuoksi.1199

Fysiologian professorina Carl Tigerstedt (1882–1930, virassa 1920–1930) jatkoi 
isänsä Robert Tigerstedtin tutkimuksia muun muassa aineenvaihdunnasta ja ra-
vintofysiologiasta ja teki empiirisiä tutkimuksia ruokailutottumuksista. Vuonna 
1916 Carl Tigerstedt julkaisi Sigfrid Sundströmin jälkeen seuraavan suomalaisen 
varsinaisen ravintotutkimuksen (Untersuchungen über die Nahrungszufuhr des 
Menschen in ihrer Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Beruf; 1916). Siinä hän 
tutki uusmaalaisen Tenholan pitäjän varallisuudeltaan erilaisten perheiden ruo-
katottumuksia ja niiden avulla ravinnon energiamäärää sekä erityisesti valkuais-
aineiden, rasvan ja hiilihydraattien määrää. Tutkimuksessaan Carl Tigerstedt tuli 
muun muassa siihen tulokseen, että tutkittujen miesten ravinnon energiamäärä 
oli riittävä toisin kuin tutkittujen naisten, ja että – aikakauden ravintoajattelun 
mukaisesti – ravinnossa oli rasvaa yleensä liian vähän ja hiilihydraatteja paljon, 
mutta varakkaissa talouksissa ruuassa oli paljon rasvaa ja vähän hiilihydraatteja. 
Vuonna 1929 Carl Tigerstedt julkaisi Zur Kenntnis der Zufuhr von P, Ca und Mg 
bei frei gewählter Kost -tutkimuksen, jossa hän analysoi 1910-luvulla Tenholassa 
keräämäänsä aineiston perusteella fosforin, kalsiumin ja magnesiumin saantia 
ruuasta. Carl Tigerstedt tuli siihen johtopäätökseen, että tenholalaisten ravin-
nossa oli vähemmän hivenaineita kuin Robert Tigerstedtin tutkimusten mukaan 
Sundströmin keräämässä aineistossa 1900-luvun alussa.1200  

Carl Tigerstedt kirjoitti 1910-luvulta alkaen useita tieteellisiä tutkimuksia sekä 
keittokirjoja ja muita kansantajuisia kirjoituksia ravitsemuksesta ja ruokatalou-
desta (kuten yhdessä Katri Laineen kanssa Ruokatalous, 1: Ravinto-oppi, 1927), 
ruoka-aineista (kuten Totuus margariinista ruoka-aineena, 1928) ja niiden ravin-
toarvoista ja hinnoista sekä ensimmäisen maailmansodan aiheuttaman nälän-
hädän aikana hätäruuasta (kuten Jäkälät ihmisravintona; 1918; ruotsiksi Lavar 
som människoföda; 1918).1201 

Myös Robert Tigerstedtin oppilas, maanviljelys-taloudellisen osaston ja maa-
talous-metsätieteellisen tiedekunnan kotieläinopin professori Georg von Wendt 
tutki myös kansanterveyttä, ravitsemusta ja vitamiineja. Hän oli väitellyt lääke-
tieteen ja kirurgian tohtoriksi vuonna 1905 ihmisen valkuais- ja suola-aineen-
vaihdunnasta, ja myöhemmin julkaisi ravitsemustutkimuksesta muun muassa 
teokset Ravintomme taloudellinen arvo. Lyhyt esitys ravitsemisopin perusteista 
sekä yksinkertaisia ohjeita tavallisimpien ruoka-aineittemme hintasuhteitten ar-
vostelemiseksi. (1916), Hvarför måste vi äta? Huru mycket näring behöfva vi dagli-
gen? Våra vanligare födoämnens näringsvärde och prisbillighet (1917), Laihdunko 
vai lihon? Tutkimus ravintoaineittemme vaikutuksesta ruumiinpainoon. Eräitä 
tärkeitä ravitsemisopin osia ynnä lukuisien ravintoaineitten kokoomusta, ravinto-
arvoa, lihottamiskysyä ja huokeutta esittäviä taulukoita (1923), Vitaminer, hälsa 
och liv (1924) ja Ravinto ja terveys (1936).1202 
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1930-luvun alussa kotitalousideologian rinnalle nousi oikean ravitsemuksen 
tärkeyttä painottanut kansanravitsemusajattelu. Se oli lähtenyt liikkeelle etenkin 
vitamiinitutkimuksesta, joka edusti uusinta tutkimusta tiede-elämässä 1900-lu-
vun alussa. Puolalaissyntyinen kemisti Kazimierz (myös tunnettu nimellä Ca-
simir) Funk eristi ensimmäisenä vitamiinin Lontoossa vuonna 1911. Funk tutki 
ravinnossa olevia, puutostauteja ehkäiseviä aineita. Hän totesi, että beriberi-tautia 
ehkäisee kemiallinen amiini, joka myöhemmin nimettiin B1-vitamiiniksi eli tia-
miiniksi. Funkin mielestä puutostauteja ehkäisevät eli elämää (vita) ylläpitävät 
ovat amiineja, jotka ovat typpeä sisältäviä orgaanisia aineita. Myöhemmin saatiin 
muutkin puutostauteja ehkäisevät aineet eristettyä, ja näin vitamiineiksi katsot-
tiin myös muitakin ravinnossa olevia kemiallisia yhdisteitä kuin amiineja kuten 
C-vitamiinia eli askorbiinihappoa. Vitamiinien kemialliset rakenteet selvisivät 
1920–1930-luvuilla.1203 

Suomessa vitamiinitutkimuksen aloitti kemiantutkija A. I. Virtanen 1920-lu-
vulla. Hän oli opiskellut rasvakemiaa Saksassa ja maidontutkimusta ja entsyy-
mikemiaa Tukholmassa. Tohtori Virtanen aloitti ravintotutkimukset Voinvienti-
Osuusliike Valtion kemiallis-bakteriologisessa laboratoriossa kemistinä vuonna 
1919 ja eteni laboratorion johtajaksi vuonna 1921. Itsenäisyyden ajan alussa 
Valion tuotteiden eli maidon tuotanto ja voin vienti olivat lisääntyneet. Valion 
laboratorio keskittyikin kehittämään Valion tuotteiden – etenkin voin – laatua. 
Vuonna 1925 dosentti A. I. Virtanen keksi korjata tyypillisesti happamaan suo-
malaiseen voihin varastoinnissa tulevia makuhaittoja säätämällä voin pH-arvoa 
6,5:n yläpuolelle. Seuraavana vuonna Valion voihin alettiin lisätä AIV-voisuolaa, 
jonka koostumus pysyi salaisuutena 14 vuoden ajan ja jonka ansiosta Valiosta 
tuli johtava voinviejä Suomessa. Dosentti Virtanen aloitti laboratoriossaan myös 
juustonvalmistuksen tutkimuksen 1920-luvulla. Tämä monivuotinen tutkimus-
toiminta ratkaisi suomalaisen emmentaljuuston laatuongelmat, ja näin suoma-
laisesta emmentaljuustosta tuli maailmankuulu ja kysytty vientitavara. Vuonna 
1931 perustettiin Helsingin Hietalahteen Biokemiallinen tutkimuslaitos, johon 
kuului Valion laboratorion lisäksi Kemiantutkimus-Säätiö. Biokemiallinen tut-
kimuslaitos nousi A. I. Virtasen johdolla Suomen biokemiallisen tutkimuksen 
keskukseksi.1204

Vuonna 1931 A. I. Virtanen nimitettiin Teknillisen Korkeakoulun biokemian 
professoriksi (virassa 1931–1939) ja tämän jälkeen Helsingin Yliopiston kemian 
professoriksi (virassa 1939–1948). 1930-luvulla professori Virtanen alkoi tutkia 
kansanravitsemusta. 1900-luvun alussa puutostaudit olivat Suomessa yleisiä. 
Artturi I. Virtasen oma menneisyys oli antanut kimmokkeen näille tutkimuk-
sille, sillä hänen kuudesta veljestään neljä oli kuollut alle vuoden ikäisenä. Syyn 
tähän professori Virtanen löysi myöhemmin huonosta ruokavaliosta, lähinnä A-
vitamiinin puutteesta: köyhä Virtasten perhe oli joutunut käyttämään rasvatonta 
maitoa, josta oli poistunut A-vitamiini separoinnin yhteydessä voirasvan muka-
na. Professori Virtanen olikin sitä mieltä, että A-vitamiinin riittämätön saanti oli 
kansanterveydellinen ongelma Suomessa. Niinpä maanviljelijöille suositeltiinkin, 
että he valmistaisivat Virtasen kehittelemällä säilörehumenetelmällä valmistettua 
AIV-rehua ja näin myös talvella tuotetussa maidossa olisi riittävästi A-vitamiinia. 
Vuonna 1938 kansanterveyskomitea ehdotti professori Virtasen aloitteesta, että 
ruokasuolaan lisättäisiin jodia (tarkoittaa kaliumjodia). Näin etenkin Itä-Suomes-
sa yleinen kansantauti, jodin puutoksesta johtuva struuma olisi torjuttu. Struuma 
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alkoi hävitä Suomesta kuitenkin vasta, kun jodin lisääminen ruokasuolaan tuli 
pakolliseksi 1950-luvulla. 

Vuonna 1945 professori A. I. Virtaselle myönnettiin Nobelin kemian palkinto 
hänen tekemistään maatalouden ja ravintokemian keksinnöistä, erityisesti säilö-
rehun valmistusmenetelmästä. Tiukassa kilpailussa Virtasta oli suositellut pal-
kinnonsaajaksi myös hänen entinen opettajansa Hans von Euler, jonka mielestä 
A. I. Virtanen oli kehittänyt täydellisen järjestelmän, joka kattoi biologisen typen 
sidontaan ja rehun säilöntään perustuvan omavaraisen karjanruokinnan ja tältä 
pohjalta kehittyneen kansanravitsemuksen.1205 

1930-luvun alun talouslaman lisäksi ravintofysiologian – erityisesti vitamiini-
tutkimuksen – edistyminen lisäsi kiinnostusta puutarhataloutta kohtaan ja johti 
myös puutarhakomitean perustamiseen.1206 Kiinnostus ravitsemusta kohtaan ja 
lisääntynyt alan tutkimus edellyttivät myös alan yliopistollista opetusta ja tutki-
musta Suomessa. Helmikuussa 1937 kansanedustaja Miina Sillanpää (Sosialide-
mokraattinen puolue) teki 14 muun naiskansanedustajan kanssa aloitteen ravitse-
musfysiologian professuurin perustamisesta Helsingin Yliopiston lääketieteelli-
seen tiedekuntaan ja käytännöllisen ravitsemusopin professuurin perustamisesta 
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Aloitteen mukaan ravintokysymyksiä 
oli pitkään pidetty Suomessa käytännöllisinä muttei tieteellisinä: ”Varsinkin ra-
vitsemusoppi on tällä vuosikymmenellä perinpohjin mullistunut. Aikaisempi 
mekaaninen käsitys, jonka mukaan ihmisen ravintoa arvosteltiin aivan kuin 
ihmisruumis olisi ollut yksinkertainen lämpökone, on vähitellen kumoutunut 
vitamiiniopin tultua yleisesti hyväksytyksi. Ihmiskunnan kehitykseen ja yleiseen 
terveydentilaan on tällä käsityskannan muutoksella tavaton vaikutus. Meillä Suo-
messa on kansan ravitsemuksessa vielä tällä hetkellä sellaisia puutteita, jotka estä-
vät ruumiillista ja henkistä kehitystä aiheuttaen samalla ruumiin vastustuskyvyn 
heikkenemistä tauteihin nähden.” Kansanterveydellinen tutkimustoiminta oli 
Suomessa alkamassa, ja kotitalousneuvonta sekä kotitalousopetus olivat paran-
taneet kansan ravitsemusta ja terveydentilaa. Alan pysyvä kotimainen tutkimus 
kuitenkin puuttui, ja lääkärien koulutuksessa ei ollut lainkaan kansanterveyteen 
liittyvän ravitsemusopin opetusta. Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan eh-
dotetun käytännöllisen ravitsemusopin professuurin viranhaltijan tehtävänä olisi 
”suorittaa tutkimustyötä ja antaa opetusta ravitsemusopissa erikoisesti pitäen 
silmällä kansan ravitsemusta ja toimenpiteitä tämän parantamiseksi. – – Tämän 
professuurin haltijan on laboratoriossaan järjestettävä tarvittavien apuvoimien 
avulla niiden näytteiden analysoiminen ja arvostelu, joista kotitalousväki haluaa 
selvyyttä.” Käytännöllinen ravitsemusfysiologia oli tarkoitettu sekä kotitalous-
neuvontaan suuntautuville että tuleville agronomeille ja metsänhoitajille.1207

Eduskunnan sivistysvaliokunta teki aloitteesta mietinnön, jossa ehdotettiin 
ravitsemusfysiologian professuurien perustamista. Valiokunnan mielestä kehit-
tynyt ja laajentunut kotitalousneuvonta oli jo jonkin verran auttanut puuttumaan 
kansanravitsemuksen epäkohtiin. Neuvontatoiminta oli kuitenkin jäänyt liian 
suppeaksi, sillä neuvojat eivät saaneet perusteellista opetusta käytännöllisessä 
ravitsemusopissa eikä alalla juurikaan ollut kotimaista tutkimustoimintaa. Tä-
män vuoksi valiokunnan mielestä piti perustaa käytännöllisen ravitsemusopin 
oppituoli maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Sivistysvaliokunta kuuli 
asiantuntijoina Lauri Paloheimoa (myöhemmin kotieläintieteen professori), Yrjö 



289

Reenpäätä (myöhemmin fysiologian professori) ja professori A. I. Virtasta. Yhden 
asiantuntijan mielestä lääketieteelliseen tiedekuntaan ehdotetun professuurin 
ala oli liian suppea. Valiokunta oli sitä mieltä, että asiaa pitäisi pohtia vielä tar-
kemmin ja että hallituksen tulisi tehdä asiasta selvitys.1208 Eduskunta hyväksyi 
aloitteen toukokuussa 1937.1209  

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta puolsi ravitsemusopin professuurin 
perustamista vuonna 1937.1210 Lopulta toinen maailmansota hidasti hankkeen 
etenemistä.1211

Kansanravitsemuskysymys nousi tärkeäksi valtiolliseksi asiaksi 1930-luvun 
lopulla suursodan uhan alla, kun vuonna 1936 perustettiin kansanravitsemus-
komitea, jonka tehtävänä oli selvittää Suomen kansanravitsemuksen tilaa. Komi-
tean puheenjohtajana oli aluksi lääketieteen lisensiaatti, kansanedustaja Oskari 
Reinikainen (myöhemmin Lääkintöhallituksen pääjohtaja) ja vuodesta 1938 al-
kaen sotaväen ylilääkäri V. F. Lindén. Vuonna 1940 valmistui komitean mietintö, 
jonka mukaan suomalaisten ruokavalio oli ollut yksinkertainen mutta melko 
terveellinen 1930-luvulla. Komitea teki ehdotuksia koti- ja neuvontaopetuksen 
tehostamiseksi muttei esittänyt kotitalousopetuksen akatemisoimista.1212 

12. Kansainväliset yhteydet 

Maatalous- ja metsätieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan akatemisoitumi-
nen pohjautui pitkälti ulkomailta saatuihin esikuviin: korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen sekä maatalous- ja metsätieteellisen tutkimustoiminnan kehittä-
mistä pohtineet komiteat selvittivät näiden oppialojen traditioita etenkin Pohjois-
maissa ja muualla Euroopassa, ja Yliopiston monet ensimmäiset maatalous- ja 
metsätieteilijät olivat opiskelleet ja tehneet tutkimustyötä ulkomailla. Tämä oli 
tärkeää etenkin aikana, jolloin maatalous- ja metsätieteet olivat vasta vakiinnut-
tamassa asemaansa oppiaineina Yliopistossa. Kansainväliset yhteydet näkyivät 
myös virkanimitysprosesseissa, joissa oli alusta alkaen mukana asiantuntijoina 
ulkomaisia maatalous- ja metsäprofessoreja. 

Maanviljelyskemian ja -fysiikan professori Arthur Rindell oli opiskellut ke-
miaa Leipzigissa, Pariisissa, Göttingenissä ja Tukholmassa väitöstutkimustaan 
varten, tutustunut maanviljelyskoetoimintaan monissa Euroopan maissa ja 
Yhdysvalloissa vuosina 1879–1880 sekä tehnyt myöhemmin fysikaalisen kemian 
tutkimukseen liittyen opintomatkan Saksaan vuonna 1896. Lisäksi hän oli pe-
rustamassa Pohjoismaiden Maataloustieteilijöiden Yhdistystä. Maanviljelysopin 
professori Gösta Grotenfelt oli opiskellut ennen tohtorinväitöstään Kööpenha-
minan maatalouskorkeakoulussa 1877–1879. Kotieläinopin professori Georg von 
Wendt oli opiskellut Saksassa maataloustieteitä ja väitellyt Leipzigin yliopistossa 
vuonna 1908.1213 Entomologian apulainen Enzio Reuter oli matkustanut useasti 
Tukholmaan hakemaan lisäoppia väitöskirjatyöhönsä.1214 Meijeriopin apulainen 
G. A. Bredenberg oli suorittanut meijeri- ja kotieläinopin tutkinnon Kööpenha-
minan eläinlääketieteellisessä ja maataloustieteellisessä korkeakoulussa vuonna 
1892 ja oli sitä ennen opiskellut Skandinaviassa, Saksassa ja Sveitsissä.1215 Maan-
viljelyksen kansantalouden ja tilastotieteen professori Hannes Gebhard oli tut-
kinut maatalouden kansantaloustiedettä ja tilastotiedettä Saksassa ja Itävallassa 
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sekä useissa Euroopan maissa valtioiden agraaripoliittisia toimenpiteitä 1890-lu-
vulla.1216

Opinnot ulkomailla innostivat uusien oppialojen tai uusien koulukuntien 
akatemisoitumiseen: maatalouskirjanpidon uranuurtajat J. E. Sunila ja Rurik Pih-
kala olivat opiskelleet Saksassa maanviljelysopin professori Friedrich Aereboen 
johdolla ja tutustuneet hänen kauttaan moderniin maatalousekonomiaan.1217 
Mikrobiologian professori Unto Vartiovaara oli jatkanut opintojaan väiteltyään 
tohtoriksi Yhdysvalloissa Rutgers-yliopistossa ja Wisconsinin yliopistossa.1218 
Väiteltyään tohtoriksi kemian ensimmäinen apulainen Sulo Kilpi oli opiskellut 
Berliinin Charlottenburgin teknillisessä korkeakoulussa teoreettisen kemian 
asiantuntijan, professori Walter Nernstin johdolla, joka sai Nobelin kemian pal-
kinnon vuonna 1920, sekä Leipzigin yliopistossa kuuluisan sähkökemisti Max Le 
Blancin johdolla.1219

Myös maanviljelys-taloudellisen koeaseman perustaminen vaati vaikutteiden 
hakemista ulkomailta: esimerkiksi vuonna 1904 professori Grotenfelt teki matkan 
Skandinaviaan perehtyäkseen maatalouskoneiden tarkastusmenetelmiin, apulai-
nen Enzio Reuter tutustui Skandinavian ja Keski-Euroopan hyönteistieteellisiin 
laitoksiin ja museoihin vuonna 1903 voidakseen laatia suunnitelman koelaitoksen 
entomologisen osaston tiloista, ja tohtori Lauri Kr. Relander tutustui Saksan ja 
Skandinavian koe- ja tarkastustoimintaan ja kasvinjalostukseen vuosina 1907–
1908 ja 1912 koetoiminnan uudistamista suunnitelleen komitean jäsenenä. Mais-
teri, tuleva maanviljelyskemian ja -fysiikan professori Johannes Valmari tutustui 
vuonna 1909 Saksan maanviljelyskoelaitoksiin ja astiakokeisiin, ja vuonna 1909 
professori Rindell perehtyi Englannissa ja Saksassa sähkön vaikutusta kasveihin 
tutkiviin kokeisiin.1220 Lisäksi vuonna 1891 tuleva maanviljelystalouden profes-
sori Karl Enckell tutustui suoviljelyyn Alankomaissa, Saksassa ja Ruotsissa.1221

Tutkimusmatkojensa lisäksi metsänhoidon ensimmäinen professori A. K. Ca-
jander oli tehnyt pitkiä opintomatkoja vuosina 1903 ja 1906–1907 Keski-Euroop-
paan, jossa hän oli opiskellut Münchenin yliopistossa ja suunnitellut metsätie-
teellisten koelaitoksen perustamista.1222 Hieman myöhemmin Cajander järjesti 
yliopistollisen metsänhoitajakoulutuksen Keski-Euroopasta saamiensa esikuvien 
mukaisesti. Suomalaisen metsäntutkimuksen nouseminen maailmanlaajuisesti 
arvotetuksi 1920–1930-luvuilla nosti suomalaiset metsäntutkijat keskeiseen ase-
maan Metsätieteellisten Tutkimuslaitosten Kansainvälisessä liitossa (IUFRO, 
International Union of Forest Research Organizations), ja vuonna 1940 oli tar-
koitus pitää IUFRO:n kongressi Helsingissä. Sodan vuoksi kongressi kuitenkin 
peruuntui.1223

Saksan keskeinen asema tiede-elämässä näkyi suomalaisten opinto- ja kong-
ressimatkoissa: vuosina 1870–1939 maatalous- ja metsätieteilijät tekivät yhteensä 
111 Saksan-matkaa, joista 36 matkaa 1930-luvulla. Erityisen ahkera Saksan-vierai-
lija oli maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan professori Arthur Rindell, jon-
ka tekemistä 42 tieteellisestä matkasta 10 suuntautui Saksaan.1224 Saksan kielen 
vaikutusvalta tieteissä näkyi maatalous- ja metsätieteiden väitöskirjoissa: suurin 
osa maanviljelys-taloudellisen osaston väitöskirjoista ennen lukuvuotta 1918–1919 
oli saksankielisiä, ja lukuvuosina 1907–1945 tarkastetuista 103 väitöskirjasta lähes 
kolmasosa (32) oli saksankielisiä ja kolme englanninkielisiä.1225

Jo varhaisessa vaiheessa tiedekunta pyysi ulkomaisia asiantuntijoita arvioi-
maan viranhakijoiden pätevyyttä. Esimerkiksi vuonna 1899 Gösta Grotenfeltin 
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professoriväitöstä oli pyydetty arvioimaan Kööpenhaminan eläinlääketieteel-
lisen ja maataloustieteellisen korkeakoulun professoreita A. Oppermannia ja 
T. Westermannia,1226 A. K. Cajanderin pätevyyttä metsänhoidon professoriksi 
arvioivat vuonna 1911 professori Johan Petter Norrlinin lisäksi professori Adolf 
Cieslar Wienistä ja Arnold Engler Zürichistä,1227 ja G. A. Bredenbergiä meijeri-
opin apulaisen virkaan arvioivat professori G. von Wendtin lisäksi professori 
B. Mertiny Berliinistä.1228

Ensimmäisessä tohtoripromootiossaan vuonna 1934 maatalous-metsätieteelli-
nen tiedekunta ei vihkinyt kunniatohtoreiksi yhtään ulkomaista maatalous- tai 
metsäntutkijaa toisin kuin myöhemmin vuoden 1958 promootiossa.1229 

Maanviljelys-taloudellisen tiedekunnan ensimmäiset professorit saivat useita 
kansainvälisiä kunnianosoituksia:

- Arthur Rindell: Kungliga Svenska Lantbruksakademien, jäsen (1910), Ame-
rican Peat Society, kunniajäsen (1912), Baltische Moorverein, kunniajäsen 
(1912), Deutsch-österreichische Moorverein, kunniajäsen (1912) 

- Gösta Grotenfelt: Kungliga Svenska Lantbruksakademien, ulkomainen jäsen 
(1895), Selbskab for Norges Vel, kunniajäsen (1906)

- Hannes Gebhard: Kungliga Svenska Lantbruksakademien, ulkomainen jä-
sen (1910)

- Georg von Wendt: Kungliga Svenska Lantbruksakademien, jäsen (1916), Lun-
din fysiografinen seura, jäsen (1916), Tšekkoslovakian maatalousakatemia, 
jäsen (1932), Deutsche Akademie der Naturwissenschaften zu Halle, jäsen 
(1932)

- A. K. Cajander: Torinon maatalousakatemia, jäsen (1923), Wienin maa-
talouskorkeakoulu, kunniatohtori (1924), Eberswaldin metsäkorkeakoulu, 
kunniatohtori (1930), Tšekkoslovakian maatalousakatemia, jäsen (1930), 
Riian yliopisto, kunniatohtori (1935), Metsätieteellisten Tutkimuslaitosten 
Kansainvälinen liitto, kunniapuheenjohtaja (1936), Kungliga Svenska Lant-
bruksakademien, jäsen (1940), Unkarin tiedeakatemia, jäsen

- J. O. Sauli: Ruotsin Kylvösiemenyhdistys, kunniajäsen (1936)
- A. E. Sandelin: British Dairy Farmers’ Association, kunniajäsen (1938)1230 

13. Tiedekunnan opettajat yhteiskunnallisina vaikuttajina

Helsingin Yliopiston opettajat olivat perinteisesti osallistuneet yliopistotyönsä 
ohessa politiikkaan ja hallintoon erityisesti ulkoasiainhallinnossa. 1920-luvulla 
monet pääministerit ja ministerit olivat Helsingin Yliopiston professoreita.1231 
Myös monet maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja sen edeltäjän maanvil-
jelys-taloudellisen osaston opettajat olivat mukana politiikassa ja näin vaikutta-
massa päätöksentekoon myös Yliopiston ulkopuolella. Heidän aktiivisuuteensa 
osaltaan vaikutti suotuisasti tiedekunnan oppialojen akatemisoitumisprosessiin, 
sillä monet heistä yrittivät edistää tiedekunnan asioita sekä tiedekunnalle läheisiä 
maatalous- ja metsäpoliittisia asioita, ja toisaalta arvovaltaisilla yhteiskunnallisil-
la paikoilla he nostivat tiedekunnan statusta. 

Maanviljelyskemian ja -fysiikan professori Arthur Rindell osallistui Ruotsa-
laisen Kansanpuolueen keskushallituksen toimintaan ja oli myös perustamassa 
ruotsinkielistä Åbo Akademita. Hän olikin vastaperustetun Åbo Akademin va-
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rakansleri vuoteen 1932 asti sen jälkeen kun siirtyi täysinpalvelleena Helsingin 
Yliopiston professorin virasta vuonna 1919.1232

Monen muun 1900-luvun alun yliopistomiehen tavoin A. K. Cajander siirtyi 
valtakunnan poliittiseen elämään. Vuonna 1922 hänestä tuli lyhytaikaisen vir-
kamieshallituksen pääministeri. Cajanderin tuttava, presidentti K. J. Ståhlberg 
nimitti vuonna 1924 Cajanderin toisen toimitusministeriön. Metsähallituksen 
ylijohtajana ja myöhemmin pääjohtajana Cajander pyrki muun muassa edistä-
mään valtiollista metsäteollisuutta ja yksityismetsälainsäädännön uudistamista. 
1920-luvulla pääministerinä Cajander ajoi Helsingin yliopiston maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan perustamista. Vuonna 1927 Cajander siirtyi Kansallisesta 
Kokoomuksesta Kansallisen Edistyspuolueen jäseneksi, ja vuonna 1933 hänestä 
tuli puolueen puheenjohtaja. Vuonna 1937 presidentti Kyösti Kallio nimitti Ca-
janderin laajapohjaisen, pääasiassa sosiaalidemokraattien ja maalaisliittolaisten 
muodostaman niin sanotun punamultahallituksen pääministeriksi, sillä Cajan-
der nautti sekä oikeiston ja vasemmiston luottamusta. 1930-luvulla pääministe-
rinä Cajander edesauttoi muun muassa yliopiston metsätieteellisten laitosten, 
Metsätieteellisen koelaitoksen ja Metsäkirjaston yhteisen talon, Metsätalon ra-
kentamista (otettiin käyttöön vuonna 1939) ja ajoi vuonna 1939 säädettyä lakia 
Suomen Akatemiasta. Presidentti Kallion sairauslomien aikana pääministeri 
Cajander hoiti myös tasavallan presidentin tehtäviä. Marraskuussa 1939 alkanut 
Talvisota tuli poliittisesti idealistiselle Cajanderille yllätyksenä. Talvisodan sytty-
misen jälkeen Cajanderin hallitus joutui eroamaan. Poliittisen uran epäonninen 
loppu varjosti A. K. Cajanderin viimeisiä vuosia.1233

Tohtori Juho Emil Sunila (1875–1936) jäi toiselle sijalle maanviljelystalouden 
professuurin viranhaussa vuonna 1910, mutta oli maanviljelystalouden dosentti 
vuosina 1910–1923 ja uudelleen vuosina 1929–1933, maatalouskirjanpidon yli-
määräinen opettaja vuosina 1910–1918 sekä maanviljelystalouden virkaatekevä 
professori vuosina 1914 ja 1929. Koska Sunila ei saanut professuuria, hän siirtyi 
vähitellen maataloushallintoon ja Maalaisliiton poliitikoksi. Tohtori Sunila 
kannatti monien maalaisliittolaisten tavoin tuotantokeskeistä, omavaraista ja 
pienviljelyvaltaista sekä valtion säätelemää maataloutta, joka sopi sisällissodan 
jälkeiseen eheyttämispolitiikkaan. Vuonna 1922 J. E. Sunila valittiin ensimmäi-
sen kerran eduskuntaan ja samalla hänet myös nimitettiin maatalousministeriksi 
(vuosina 1922–1924) Kallion hallitukseen. Seuraavana vuonna hänet nimitettiin 
Maataloushallituksen ylijohtajaksi. Sunila oli keskeisiä maatalouskorkeakoulun 
perustamista ajaneita poliitikkoja ja kannatti korkeakoulun rakentamista Viik-
kiin. Myöhemmin 1920-luvulla Sunila ajautui vastakkain Kyösti Kallion kanssa, 
jolloin Maalaisliittoon syntyivät ”sunilalainen” tuottaja-agrarismin linja, joka 
painotti maatalouden etujen ajamista yhteistyössä alan järjestöjen kanssa, ja ”kal-
liolainen” demokraattisen talonpoikaisagrarismin linja. Sunilalaisiin kuuluneen 
Lauri Kr. Relanderin noustua tasavallan presidentiksi Sunila oli pääministeri-
nä vuosina 1927–1928. Relander ja Sunila alkoivat kuitenkin suhtautua toisiinsa 
varauksellisesti. Vuonna 1929 Sunila palasi eduskuntaan ja nousi seuraavana 
vuonna sen puhemieheksi. Nouseva poliittinen ura kuitenkin keskeytyi pian, 
kun Sunila sairastui vakavasti eikä enää ollut mukana seuraavien presidentin-
vaalien ehdokasasetteluissa. Presidentiksi valittiin P. E. Svinhufvud, jonka kauden 
ensimmäisenä pääministerinä J. E. Sunila oli vuosina 1931–1932. Hänen toisen 
hallituksensa aikana tehtiin päätös sijoittaa maatalous-metsätieteellisen tiede-



293

kunnan laitosrakennukset Helsingin keskustaan. Sunilan hallitus joutui vaikeaan 
asemaan talouslaman vuoksi ja kaatui vuonna 1932, kun presidentti Svinhufvud 
ei hyväksynyt hallituksen talousohjelmaa. Vuonna 1933 ylijohtaja J. E. Sunila ei 
enää asettunut ehdolle vaaleissa vaikean sairauden vuoksi ja vetäytyi samalla 
myös työelämästä.1234 

Kotieläinopin professori Georg von Wendt osallistui vuosina 1904–1906 
valtiopäiville ritariston ja aatelin jäsenenä sekä oli edelleen vuosina 1919–1921 
vasemmistoliberaalin Svenska vänstern -ryhmän kansanedustajana sekä oli 
pitkään Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenenä. 
Yhteiskunnallisen vaikuttajana von Wendt kirjoitti muun muassa vaaleista, vaa-
limatematiikasta ja mallasjuomien alkoholirajoista. Ravitsemustutkimuksesta 
kiinnostunut von Wendt järjesti Suomen itsenäistymisen aikoina Suomelle elin-
tarvikeapua Ruotsista vuosina 1917–1918, osallistui Suomen Ruotsin-lähetystön 
perustamiseen ja oli lähetystön hoitajana vuonna 1918 sekä oli mukana hank-
kimassa ulkovaltojen tunnustusta Suomen itsenäisyydelle. Talvisodan jälkeen 
vuonna 1940 professori von Wendt ehdotti Mannerheimille Suomen Marsalkan 
arvonimeä. Erityisen kiinnostunut von Wendt oli teknisestä kehityksestä, ja hän 
oli vaikuttamassa Suomen liikenteen ja radioliikenteen alkuaikojen kehitykseen 
ollessaan vuosia Oy Aero Ab johtokunnan jäsen ja Yleisradion hallintoneuvoston 
jäsen sekä vuosina 1932–1945 valtion autoliikenteen valvoja.1235  

Maanviljelystalouden professori Rurik Pihkala oli vuodesta 1924 alkaen Maa-
talousseurojen keskusliiton johtokunnan puheenjohtaja. Aitolahden kunnan 
poliittiseen elämään hän osallistui valtuuston jäsenenä 1920-luvulta 1950-luvul-
le ja oli myös monissa luottamustehtävissä ensin Kansallisen Kokoomuksen ja 
1950-luvulta alkaen Maalaisliiton edustajana. Lisäksi hän oli tasavallan presiden-
tin valitsijamies vuosina 1931, 1937, 1940 ja 1943.1236 

Agraaripolitiikan professori K. T. Jutila teki yliopisto-opettajan ja -tutkijan 
uraa näyttävämmän uran poliitikkona: hän oli useasti maatalousministerinä 
1920–1950-luvuilla. Jutila oli ainoastaan lyhyen aikaa Maalaisliiton kansanedus-
taja vuonna 1945, joten hän edusti poliittisessa elämässä ensisijaisesti Helsingin 
Yliopistosta tullutta asiantuntijuutta ja oli näin mukana rakentamassa itsenäisen 
Suomen maatalouspolitiikkaa ennen toista maailmansotaa. Professori Jutila osal-
listui myös useiden komiteoiden työskentelyyn. Maalaisliitossa K. T. Jutila tuki 
Kyösti Kallion politiikkaa. Vuosina 1932–1936 Jutila oli maatalousministerinä 
Kivimäen pitkäaikaisessa hallituksessa, joka kaatui Etsivän keskuspoliisin muis-
tiosta syntyneeseen selkkaukseen. Tässä muistiossa Jutilalla oli väitetty olleen 
yhteyksiä vasemmistoradikaaleihin, joten Jutila erosi protestiksi jo ennen halli-
tuksen kaatumista. 1930-luvun oikeistoradikalismin vuosina Jutila sai postissa 
muun muassa kyynelkaasupommeja, sillä hän oli lapuanliikettä vastustaneen 
Suomenmaan päätoimittaja. Vuonna 1938 K. T. Jutila erosi professorin virastaan, 
kun hän siirtyi Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi Kyösti Kallion tultua va-
lituksi tasavallan presidentiksi. Toisen maailmansodan aikana Jutila ei ottanut 
aktiivisesti osaa politiikkaan mutta johti asutustoimintaa pohtinutta komiteaa. 
Sodan jälkeen Jutila oli ”uusi kasvo” ja lisäksi hänellä oli yhteyksiä SKDL:ään, jo-
ten hän nousi jälleen lyhyeksi aikaa ministeriksi, ensin kansanhuoltoministeriksi 
ja sitten maatalousministeriksi. Hänellä oli kansainvälisiä yhteyksiä, sillä hän oli 
opiskellut muun muassa Berliinissä ja Yhdysvalloissa sekä matkustanut paljon. 
Toisen maailmansodan jälkeen Jutila oli suurlähettiläänä ja palasi sen jälkeen 
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Suomen Pankkiin. Tohtori K. T. Jutila oli maatalouspolitiikassa enemmänkin 
käytännönläheinen toimija eli osallistui politiikkaan ja kirjoitti ajankohtaisista 
maatalouspoliittisista kysymyksistä muttei enää ollut mukana missään merkittä-
vissä hankkeissa, joten hän on ollut melko unohdettu yliopistomies ja poliitik-
ko.1237 

Metsäteknologian professori Ilmo Lassila oli aktiivinen ja humoristinen kir-
joittaja: 1920-luvulla hän kirjoitti Iltalehteen pakinoita nimimerkillä Tatu Val-
konen (samaan aikaan Sosialidemokraatissa kirjoitti pakinoita Sasu Punanen) ja 
julkaisi samalla nimimerkillä monia omaelämäkerrallisia kirjoja ja huumorikir-
joja.1238 Yliopiston metsänhoitaja Martti Tertti Martti oli puolestaan aktiivisesti 
mukana Isänmaallisessa Kansanliikkeessä (IKL), jossa hän ajoi kansakunnan 
eheyttämistä.1239

14. Tiedekunta toisen maailmansodan aikana

Toinen maailmansota vaikutti Helsingin Yliopiston ja muiden sodassa olleiden 
eurooppalaisten maiden yliopistojen tutkimus- ja opetustoimintaan. Henkilö-
kuntaa ja opiskelijoita kutsuttiin rintamalle tai he lähtivät vapaaehtoisina sotaan, 
ja sodassa menehtyi paljon myös yliopisto-opiskelijoita, -tutkijoita ja -opettajia. 
Sota vaikeutti tutkimusta ja opetusta, kun tiloja otettiin sotilas- tai sairaala-
käyttöön ja kirjastoja ja laitteistoja siirrettiin turvaan maaseudulle. Opinnoissa 
valmistuminen hankaloitui, minkä vuoksi luotiin erityissääntöjä, joilla haluttiin 
turvata riittävä määrä tutkijoita ja opettajia sekä ammattitaitoisia virkamiehiä, 
lääkäreitä ja muita ammatinharjoittajia ja työntekijöitä sodanjälkeisessä yhteis-
kunnassa.1240 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opettajat ja opiskelijat ottivat muun 
Yliopiston ja kansakunnan tavoin osaa toiseen maailmansotaan. Sodan aikana 
tiedekunnan opetus- ja tutkimustoiminta jatkui poikkeusoloissa. Korkeimmalla 
maatalous- ja metsäopetuksella oli erityisen tärkeä tehtävä sodanjälkeiseen jäl-
leenrakennukseen valmistautumisessa. 

Kesällä 1939 monet Helsingin Yliopiston ylioppilaat osallistuivat Karjalan 
Kannaksen linnoitustöihin, jotka järjestettiin pitkälti maatalous- ja metsäyliop-
pilaiden aloitteesta.1241 Syyskuussa 1939 Helsingin Yliopisto alkoi valmistautua 
sotaan, ja Yliopiston suojelupäälliköksi nimitettiin metsänarvioimisen professori 
Erik Lönnroth. Hänen johdollaan järjestettiin Yliopiston rakennuksien hätä-
suojelu ja pelastusvälineistö sekä alettiin siirtää suojaan kirjastoja, välineistöä ja 
muita kokoelmia ja suunniteltiin ensiapuasemia henkilöstöä varten. Ylimääräiset 
kertausharjoitukset alkoivat 10. lokakuuta, jolloin palvelukseen kutsuttiin kaikki 
reserviin kuuluvat. Helsingin Yliopisto supisti toimintaansa niin, että kaikilla oli 
mahdollisuus osallistua maanpuolustustehtäviin. Niinpä lokakuussa keskeytet-
tiin kaikki luennot, harjoitukset ja laboratoriotyöt.1242

Syksyllä 1939 elettiin odottavissa tunnelmissa. Maatalouskirjaston kokoelmia 
alettiin evakuoida pääkaupungista Viikin koetilalle 12. lokakuuta alkaen. Osa 
talkoissa olleista 30 ylioppilaasta joutui lähtemään talkoista suoraan reservi-
harjoituksiin.1243 Suurin osa professoreista oli iäkkäitä, joten he eivät lähteneet 
ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Näin heillä oli aikaa keskittyä tutkimukseen, 
kun opetusvelvoitteita ei ollut. Marraskuussa opetus ja kuulustelut alkoivat uu-
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delleen Yliopistossa, mutta sota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä. Yliopis-
to-opettajat poistuivat Helsingistä joulukuun alussa. Sodasta huolimatta tammi-
maaliskuussa 1940 järjestettiin Yliopistossa jälleen opetusta ja tutkintoja.1244 

Talvisodan aikana maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitoksissa ei ollut 
juurikaan toimintaa. Laitosten kokoelmia ja kirjastoja evakuoitiin jo ennen sodan 
syttymistä.1245 Sodan alettua osa mikrobiologian laitoksen uusista laboratoriovä-
lineistä siirrettiin Vaasaan puolustuslaitoksen bakteriologiseen keskuslaboratori-
oon, jonne komennettiin myös mikrobiobiologian dosentti Unto Vartiovaara.1246 
Metsätalo oli Yliopiston väestönsuojelujärjestelyn keskus, ja siellä oli Yliopiston 
ensiapuasema sekä Helsingin kaupungin väestönsuojelun päätoimisto ja rautatie-
aseman suojelun lohkoryhmä.1247 Lisäksi Talvisodan jälkeen Viikin laboratorio-
rakennukseen perustettiin invalidisairaala.1248

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toiminta jatkui poikkeusoloissa eri-
koisjärjestelyin. Tammikuun lopussa 1940 maisteri Valter Keltikangas (1905–1990, 
metsätalouden liiketieteen professori 1949–1972) piti koeluennon liikelaskenta-
opin dosentuuria varten. Maisteri Keltikangas oli saanut rintamalta lomaa luen-
toa varten ja esiintyi tilaisuudessa sotilaspuvussa. Kun Talvisodan ratkaisevien 
taistelujen aikana 8. maaliskuuta 1940 tiedekunta kokoontui päättämään Kelti-
kankaan nimittämisestä dosentiksi, kokouksessa oli paikalla kolme professoria 
ja viiteen oltiin yhteydessä puhelimitse.1249 

Talvisodan jälkeen yliopisto-opetus alkoi huhtikuussa 1940 rauhan tultua, ja 
kevätlukukausi jatkui poikkeuksellisesti kesäkuun loppuun asti. Lukuvuonna 
1940–1941 maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toiminta normalisoitui ja oli 
joissain laitoksissa aikaisempaa vilkkaampaa: esimerkiksi kasvinviljelystieteel-
lisellä laitoksella 117 ylioppilasta osallistui seitsemälle siementarkastuskurssille 
(lukuvuonna 1938–1939 kursseja oli ollut viisi ja osallistujia yhteensä 85)1250, ja 
mikrobiologian laitoksella rajoitettiin peruskurssin laboratorioharjoitustöihin 
osallistuvien lukumäärää. Metsätalo oli ensimmäisen kokonaisen lukuvuoden 
metsäopetuksen laitosten käytössä. Kellareihin siirrettyjä kokoelmia siirrettiin 
takaisin laitosten tiloihin. Lukuvuonna 1940–1941 pidettiin myös ensimmäisiä 
harjoituskursseja ja koneopin harjoituskurssi Viikissä. Kesällä 1940 pidettiin 
metsäylioppilaiden harjoitustyöt tavalliseen tapaan Hyytiälän metsäasemalla.1251

Talvisodan vuoksi Helsingin Yliopiston 300-vuotisjuhlat siirtyivät toukokuulta 
syyskuuhun 1940. Juhlien keskeinen sanoma oli sodasta toipuvan maan kan-
sallinen yhtenäisyys, kaatuneiden muistaminen ja Helsingin Yliopiston asema 
jälleenrakentamisessa. Turun palon vuosipäivinä 4. syyskuuta 1940 oli tavallista 
juhlallisemmat avajaiset ja 5. syyskuuta 1940 varsinainen pääjuhla.1252 Vuotta 
aikaisemmin valmistuneen Metsätalon vihkiäiset kahden päivän kuluttua olivat 
lähes Yliopiston pääjuhlan veroiset, sillä paikalla olivat melkein kaikki samat ar-
vovieraat kuin pääjuhlassa: muun muassa virkaatekevä presidentti, pääministeri 
Risto Ryti, sotamarsalkka Mannerheim, eduskunnan puhemies Väinö Hakkila, 
rehtori Kaarlo Linkola, kansleri Hugo Suolahti, vararehtori Edwin Linkomies, 
puolustusministeri, kenraali Rudolf Walden, valtiovarainministeri, metsänhoitaja 
Mauno Pekkala, maatalousministeri Viljami Kalliokoski, kansanhuoltoministeri 
Väinö Kotilainen sekä muita valtioneuvoston jäseniä, Metsähallituksen pää-
johtaja A. K. Cajander, rakennushallituksen pääjohtaja Väinö Vähäkallio sekä 
rakennuksen toteuttamiseen osallistuneet arkkitehdit ja urakoitsijat, Yliopiston 
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ja Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen professoreja sekä tieteellisten seurojen, 
metsäteollisuuden, kaupan ja kulttuurin edustajia.1253 

Metsätalon vihkiäisten tarkoitus oli luoda uutta toivoa yliopistolliselle met-
säopetukselle ja metsäntutkimukselle, sillä Talvisodassa kaatuneitten ja vam-
mautuneitten metsänhoitajien lisäksi metsätalous oli kärsinyt paljon Moskovan 
rauhan alueluovutusten vuoksi.1254 Lisäksi tilaisuus oli myös merkki maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan ulkoisesta arvostuksesta: rehtori Kaarlo Linkola 
huomautti, että maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opettaja- ja opiskelija-
kunta olivat kasvaneet suuremmiksi kuin maanviljelys-taloudellisen tiedekunta-
osaston alkuvaiheissa olisi saattanut olettaa. Erityisesti metsäopetus ja metsä-
tieteellinen tutkimus olivat kehittyneet harvinaisen nopeasti koko Yliopiston 
historiassa ja kansainvälisesti korkeatasoisiksi, mikä oli rehtori Linkolan mielestä 
”hyvin suurelta osalta yhden opettajanimen” eli professori Cajanderin ansiota, 
joten ”Metsätalon valmistuminen on pääjohtaja Cajanderille varmasti parhaita 
palkintoja hänen suuresta työstään metsätieteen hyväksi”. Helsingin Yliopisto 
oli hyvin ylpeä metsätieteiden kehityksestä, josta Metsätalo oli merkki ja toisaalta 
myös uuden ajan toivo, sillä ”[m]etsätalous on ja tulee aina olemaan maamme 
talouden tärkeimpiä perustuksia”. 

Metsätalon toteuttamisessa aktiivisesti mukana ollut maatalous-metsätieteel-
lisen tiedekunnan dekaani Erik Lönnroth kehui tiedekunnan kehitystä suuren-
moiseksi vaatimattomasta alusta. Hän kiitti kaikkia, jotka olivat olleet mukana 
toteuttamassa Metsätaloa, mutta samalla muistutti, että nyt oli toteutunut vasta 
ensimmäinen kolmannes tiedekunnan rakennussuunnitelmasta. Metsätieteelli-
sen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Olli Heikinheimo totesi, että professori 
Cajander oli jo kolmannesvuosisata aikaisemmin nuorena tutkijana ehdottanut, 
että metsätieteellinen tutkimuslaitos ja korkein metsäopetus olisivat saman katon 
alla ja näin edistäisivät parhaalla mahdollisella tavalla metsätiedettä ja metsäta-
loutta. Professori Heikinheimo kiitti myös silloista valtionvarainministeri Mauno 
Pekkalaa Metsätalo-hankkeen tukemisesta.

Viimeisenä piti pääjohtaja, professori A. K. Cajander lyhyen onnittelupuheen. 
Hänen mielestään Metsätalo loi tulevaisuudenuskoa samalla, kun Yliopiston juh-
lavuoden pääjuhla oli suunnannut katseet enemmänkin menneisyyteen. Cajan-
der kiitti Yliopistoa, joka oli rohkeasti tukenut myös käytännönläheisiä tieteitä: 
”Sen kautta yliopisto tulee yhä lähemmäksi elävää elämää, lähemmäksi Suomen 
kansaa”. Hän toivoi, että uudessa rakennuksessa metsätieteet voisivat kehittyä 
eteenpäin, ja että siellä opettajat voisivat kasvattaa uusia tutkijoita, jotka meni-
sivät opettajiensa ohitse. ”Olkoon onni myötäinen tälle tieteen uudelle kodille. 
Tulkoon se kunniaksi yliopistolle ja maalle.”1255 

Jatkosota alkoi kesällä 1941. Jo syksyllä 1941 konsistori pohti opetuksen uu-
delleen aloittamista. Vaikka opintojen keskeytyminen oli monille ongelma, Yli-
opiston avaamisen uskottiin masentavan rintamalla olevia, koska kaikilla ei ollut 
mahdollisuutta osallistua opetukseen. Erityisen tärkeää oli lääkäreiden koulu-
tuksen turvaaminen, joten lääketieteellisessä tiedekunnassa opetus alkoi kevät-
lukukaudella 1942 asemasotavaiheen alettua. Yliopisto halusi saada ensin opinto-
lomalle sellaiset miesylioppilaat, joita saisivat opintonsa valmiiksi korkeintaan 
lukukaudessa. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tällaisia opiskelijoita 
oli 168, mikä oli paljon, sillä koko Yliopistossa heitä oli noin 500. Kevätluku-
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kaudella 1943 annettiin ensimmäiset opintolomaluvat muille kuin lääketieteen 
opiskelijoille. Lisäksi osa opiskeli itsenäisesti rintamalla.1256 

Helsingin Yliopisto tuki sodanaikaista opiskelua, sillä opiskelun avulla kou-
lutettiin tulevaa sukupolvea sodanjälkeistä jälleenrakennusta varten ja sotilaisiin 
luotiin tulevaisuuden uskoa. Tiedekunnat pyrkivät helpottamaan sotapalveluk-
sessa olevien ylioppilaiden opiskelua monin tavoin. Maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan kirjastot olivat auki koko kesän 1943, ja kirjastoista annettiin kirjoja 
lainaksi myös rintamalle. Tiedekunnan rintamaylioppilaille järjestettiin tilaisuus 
suorittaa tenttejä aina lomalla ollessaan, myös kesälomien aikana. Heinäkuussa 
1943 maatalousylioppilaille järjestettiin kesäkursseja Malmgårdissa, kesän 1943 
aikana järjestettiin kaksi metsänhoidon ja kaksi metsänarvioimisen harjoitus-
kurssia ja lomien aikana maitotalouslaitoksella järjestettiin laboratorioharjoi-
tuksia ja maanviljelykemiallisella laitoksella erikoiskursseja. Tiedekunta laati 
itseopiskeluohjeet sellaisille, jotka eivät asepalveluksen vuoksi voineet olla läsnä 
Yliopistossa ja aloittaa opintoja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. 
Rintamaylioppilaiden opintoja myös edistettiin antamalla apurahoja, ja syksyllä 
1943 järjestettiin opintoneuvontajärjestelmä tiedottamaan rintamaopinnoista. 
Miesvaltaisella maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla oli kaksi opintoneu-
vojaa samoin kuin matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekuntaosastolla, kun 
muilla tiedekunnilla oli kullakin yksi opintoneuvoja rintamalla.1257 

Jatkosodan aikana Helsingin Yliopisto alkoi järjestää Äänislinnassa eli Petros-
koissa kursseja rintamalla oleville. Niin sanotussa Äänislinnan korkeakoulussa 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta antoi opiskelijoilleen luento-opetusta pe-
rusaineissa eli matematiikassa, kansantaloudessa ja kemiassa, metsänhoitotieteel-
lisen laitoksen assistentti, luutnantti Ilmari Väre luennoi metsänhoidon alkeista. 
Keväällä 1943 Aunuksen radiossa maatalouden kurssin piti majuri, agronomi ja 
maanviljelysneuvos Johannes Kaltio, ja metsätalouden kurssin piti metsänhoito-
tieteen dosentti, kapteeni Erkki Kalela.1258 Myös muualla kuin Äänislinnassa oli 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetustoimintaa: esimerkiksi kasvitie-
teen perusopetuksen laitos lähetti agronomi- ja metsätutkintoon valmistuvia var-
ten opintopaketin Äänislinnaan, Mäkriälle Aunuksen kannakselle ja Viipuriin 
lukuvuonna 1943–1944.1259 Rintamaopiskelun puolesta teki paljon työtä metsä-
politiikan professori Eino Saari, joka oli sodan aikana Suomen Ylioppilaskuntien 
Liiton puheenjohtaja.1260

Lukuvuonna 1942–1943 Maatalouskirjastosta lähetettiin rintamalainoja 472 
nidettä ja seuraavana lukuvuonna lähes kaksinkertainen määrä (938 nidettä).1261 
Osa Maatalouskirjastosta evakuoitiin Viikkiin ennen Talvisotaa, ja Jatkosodan 
alussa kirjaston kokoelmia siirrettiin kellaritiloihin ja osa myöhemmin Yliopis-
ton kirjaston kirjojen mukana Satakuntaan. Vuonna 1944 osa kirjoista lähetettiin 
professori Rurik Pihkalan maatilalle Aitolahdelle, jossa myös järjestettiin maa-
talousylioppilaiden kesäkurssit.1262 Metsätaloon syksyllä 1939 muuttanut Metsä-
kirjasto evakuoitiin aluksi Talvisodan aikana talon kellariin ja Jatkosodan aikana 
maaseudulle. Sodasta huolimatta Metsäkirjastosta lainattiin kirjoja: lukuvuonna 
1938–1939 lainauksia tehtiin 1 371, lukuvuonna 1941–1942 (jolloin Yliopisto oli sul-
jettu) vain 251, mutta lukuvuonna 1943–1944 lainauksia tehtiin jo 997 eli lähes yhtä 
paljon kuin normaalisti lukuvuosina ennen sotia.1263  

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkijoiden julkaisujen lukumäärä 
laski jonkin verran vuonna 1939 Talvisodan vuoksi ja vuonna 1941 Jatkosodan 
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alkamisen vuoksi, mutta muuten julkaisujen lukumäärissä ja sivumäärissä ei 
tapahtunut sotavuosina suurta muutosta normaalivuosiin verrattuna.1264 Sodan 
aikana tutkijat julkaisivat artikkeleita, jotka käsittelivät ajankohtaisia asioita 
kuten kansanhuoltoa ja asutusta: maanviljelystalouden professori Rurik Pihkala 
julkaisi tutkimuksia muun muassa pika-asutuksesta, agraaripolitiikan professori 
K. T. Jutila Suomen ruokaomavaraisuudesta ja asutuslainsäädännöstä, kotieläin-
tieteen professori Georg von Wendt jatkoi vitamiinitutkimuksiaan ja meijeriopin 
professori A. E. Sandelin maitotuotteiden tutkimusta. Metsänarvioimistieteen 
dosentti Yrjö Ilvessalo kirjoitti viljelymaiden aloista valtakunnallisen metsän-
arvioinnin perusteella pika-asutusta varten Moskovan rauhan jälkeen vuonna 
1940. Maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan professori Erkki Kivinen oli 
kiinnostunut ajankohtaisesta tutkimuskohteesta eli Karjalasta ja julkaisi sak-
sankielisen tutkimuksen Karjalan moreenimaiden ominaisuuksista vuonna 
1941. Maanviljelys- ja metsäzoologian professori Uunio Saalas piti vuonna 1942 
Suomen hyönteistieteellisessä aikakauskirjassa julkaistun esitelmän suomalaisten 
hyönteistutkijoiden Itä-Karjalassa ja Kuolan Lapissa tekemistä tutkimuksista. 
Suometsätieteen professori Eino Saari julkaisi vuonna 1941 artikkeli ”Ylioppilaan 
terveys ja yliopiston suhde siihen”. Heti sodan jälkeen professorit Erkki Kivinen, 
Rurik Pihkala julkaisivat tutkimuksia asutuskysymyksestä.1265 

Sodanaikaisessa ja sodanjälkeisessä asutustoiminnassa tarvittiin maatalouspo-
litiikan ja maatalousekonomian asiantuntemusta. Maanviljelystalouden professo-
ri Rurik Pihkala vastusti MTK:n tavoin Talvisodan jälkeen Karjalan siirtoväen 
pika-asutusta ja pika-asutuslakia sekä julkaisi muun muassa vuonna 1941 kirjoi-
tuksen Perussyyt pika-asutuksessa esiintyviin epäkohtiin ja niiden korjaaminen 
(sisältää selostuksen saksan kielellä).1266 Marraskuussa 1941 valtioneuvosto asetti 
agraaripolitiikan entisen professorin K. T. Jutilan johtaman asutuslainsäädäntö-
toimikunnan pohtimaan sodan jälkeistä asutustoimintaa. Se työskenteli samaan 
aikaan kuin sotilasjohdon asettama, Itä-Karjalan asuttamista pohtinut komitea. 
Jutilan komitea painotti maatalouden ja elintarvikeomavaraisuuden merkitys-
tä.1267 Jatkosodan jälkeen professori Pihkala oli pääministeri J. K. Paasikiven 
asiantuntija asutuskysymyksessä ja vastusti näkyvästi suurtilojen pilkkomista 
siirtolaisille, sillä pilkkominen olisi saattanut vaarantaa elintarvikehuollon ja 
tämän seurauksena olisi tullut nälänhätä.1268 

Jatkosodan aikana maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitoksilla tehtiin 
sotatoimintaan ja sota-aikaan liittyvää tutkimusta. Erityisesti Yliopiston toimin-
takertomuksessa lukuvuodelta 1941–1942 mainitaan tällaisesta tutkimustoimin-
nasta, mikä kertoo Jatkosodan alkuvaiheen optimistisesta hengestä. Lukuvuonna 
1941–1942 kotieläintieteellisellä laitoksella tutkittiin selluloosan käyttöä rehuna 
puolustuslaitoksen intendenttiosaston toimeksiannosta. Tutkimuksissa kehitel-
tiin erikoismenetelmä selluloosaväkirehuseosten analysoimiseksi. Tutkimustyötä 
tekivät naisylioppilaat, jotka saivat tästä suorituksen agronomiatutkintoa varten. 
Lisäksi kotieläintieteellisellä laitoksella tutkittiin helsinkiläisen leivän laatua. 
Myös mikrobiologian laitoksella tutkittiin selluloosan käyttöä kotieläinten re-
huna lukuvuonna 1941–1942. Tutkimuksen tarkoitus oli erityisesti selvittää sym-
bioottisten bakteerien toimintaa ja sitä, miten selluloosan sulatusta elimistössä 
voisi tehostaa.1269 Eläinlääketieteellisellä laitoksella tehtiin erikoistöitä puolustus-
laitoksen toimeksiannosta lukuvuonna 1943–1944.1270
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Jatkosodan aikana suomalaisten tutkijoiden keskeisiä ajankohtaisia tutkimus-
aiheita olivat Itä-Karjalaan liittyvät kysymykset sen jälkeen, kun Suomi eteni 
Karjalassa Tarton rauhan rajan yli itään. Toisaalta tarkoitus oli tieteellisesti to-
distaa näiden alueiden kuuluvan Suomelle, ja toisaalta kyse oli puhtaasti tieteelli-
sestä kiinnostuksesta uusia alueita kohtaan.1271 Itä-Karjala kiinnosti suomalaisia 
maataloustieteilijöitä, koska alueella oli noin 50 000 hehtaaria viljelyalaa, mutta 
professori N. A. Osara arvioi Itä-Karjalassa olevan viljelykelpoista maata lähes 2,2 
miljoonaa hehtaaria eli lähes yhtä paljon kuin Suomen silloinen viljelyala oli. Itä-
Karjalasta haluttiinkin kehittää Suomen tulevaa vilja-aittaa, joka olisi edelleen 
lisännyt Suomen elintarvikeomavaraisuutta. Suurimmat odotukset kohdistuivat 
kuitenkin Itä-Karjalan metsiin, joiden puuvaranto oli neuvostoliittolaisten tilas-
tojen mukaan jopa noin kaksi kolmasosaa Suomen metsien puuvarannosta. Alu-
een metsiä olisi tarvittu jälleenrakennuksen aikana, jolloin kysynnän odotettiin 
kasvavan, mutta Itä-Karjalasta tuotiin paljon puuta myös jo sodan aikana.1272

Itä-Karjala oli kiinnostanut suomalaisia luonnontieteilijöitä jo suuriruhtinas-
kunnan aikana: muun muassa kasvitieteilijä J. P. Norrlin teki vuonna 1870 mat-
kan Karjalaan ja julkaisi seuraavana vuonna väitöskirjan matkansa tuloksista, ja 
Norrlinin oppilas A. K. Cajander teki yhdessä J. I. Liron kanssa tutkimusmatkan 
Itä-Karjalaan vuonna 1899. Cajander oli sitä mieltä, että Suomen kasvitieteellinen 
itäraja kulki kauempana idässä kuin mitä Norrlin oli arvioinut.1273 

Jatkosodan syttymisen jälkeen vuonna 1941 perustettiin valtion tieteellinen 
Itä-Karjalan toimikunta, jonka puheenjohtajana oli aluksi kasvitieteen professori, 
Yliopiston rehtori Kaarlo Linkola. Myös hän oli tutkinut Itä-Karjalan alueita vuo-
sina 1914–1915 väitöskirjaansa varten. Itä-Karjalalla katsottiin oleva suuri metsäta-
loudellinen merkitys, joten sen metsien inventointi oli tärkeä tieteellinen tehtävä. 
Niinpä toimikunnan jäsenenä oli Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen professori 
ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsänarvioimisen dosentti Yrjö 
Ilvessalo, joka oli vastannut metsien valtakunnallisista inventoinneista.1274 

Itä-Karjalan sotilashallinto asetti alueen tutkimukselle seitsemän keskeistä 
tutkimuskohdetta, joista kolme ensimmäistä liittyivät maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan alaan: maa- ja metsätaloutta hyödyntävät kasvimaan-
tieteelliset ja suotutkimukset, maatalouden ja metsän tuhohyönteisiä koskevat 
tutkimukset sekä kalatalouden tutkimukset. Kalatalouden tutkimukset tehtiin 
sovelletun limnologian professorin, kapteeni Heikki Järnefeltin johdolla. Järnefelt 
oli myös Itä-Karjalan sotilasesikunnan tilastotoimiston päällikkö ja Kenjärven 
(Kendjärvi) luonnontieteellisen aseman hoitaja. Asema oli joutunut neuvostoliit-
tolaisilta suomalaisten joukkojen hallintaan.1275 Metsien tutkimuksesta vastasi 
Metsätieteellinen tutkimuslaitos. Maatalous- ja metsäzoologian professori Uunio 
Saalaan johdolla Suomen Hyönteistieteellisen Seuran tutkimusryhmä tutki Itä-
Karjalassa erityisesti maa- ja metsätalouden tuhohyönteisiä. Itä-Karjalan soiden 
viljelymahdollisuuksien tutkimiseen ja maa- ja metsätaloutta hyödyttävään 
kasvimaantieteelliseen tutkimukseen keskittynyttä kasvitieteellistä tutkimus-
toimintaa johti kasvitieteen apulainen Mauno J. Kotilainen.1276 Hän työskenteli 
Kenjärven luonnontieteellisellä asemalla.1277 Vuonna 1943 Mauno J. Kotilainen 
teki ”käytännöllistieteellistä” suotutkimusta Itä-Karjalassa Suomen Kulttuuri-
rahaston apurahan turvin.1278 Lukuvuoden 1942–1943 lukuvuosikertomuksessa 
sanottiin, että kasvitieteen perusopetuksen laitoksen esimies keräsi Itä-Karjalasta 
sammalnäytteitä.1279 
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Myös maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitokset osallistuivat Itä-
Karjalan tutkimiseen: limnologian laitos lainasi kenttälaboratorion Itä-Karjalan 
hallinnolle professori Järnefeltin limnologisia analyysejä varten lukuvuonna 
1941–1942, ja metsänhoitotieteellinen laitos toivoi, että sen amanuenssi, kandi-
daatti Lyyra voisi Itä-Karjalassa lottatyönsä ohessa kartuttaa laitoksen kasvi-
kokoelmia, ja metsänhoidon dosentti Erkki Kalela oli luvannut muistaa kerätä 
näytteitä laitoksen metsänhoidollisiin kokoelmiin liikkuessaan Itä-Karjalassa.1280 

Sodan aikana tiedekunnan ulkopuoliset tahot ottivat käyttöönsä Metsätalon 
tiloja, mikä vaikeutti erityisesti korkeimman metsäopetuksen toimintaa sodan 
aikana ja myöhemminkin. Ennen Jatkosotaa Metsätaloon sijoitettiin Kansan-
huoltoministeriö. Syksyllä 1940 Metsätalon viidennessä kerroksessa metsätalous-
tieteellisellä laitoksella oli ensin kahdeksan huonetta Suomen Huollon käytössä. 
Suomen Huolto kuitenkin muutti pois, minkä jälkeen tilalle tuli Kansanhuol-
toministeriö, jota varten oli 10 huonetta. Näin metsätaloustieteellisen laitoksen 
käyttöön jäi vain seitsemän huonetta, joista vain yksi oli opiskelijoiden harjoi-
tustöitä varten.1281 Myöhemmin Jatkosodan aikana Kansanhuoltoministeriö 
otti käyttöönsä vielä lisää tiloja Metsätalosta.1282 Kansanhuoltoministeriö oli 
Metsätalossa pitkälle 1950-luvulle.1283 Jatkosodan aikana Metsätalon luentosa-
leja ja kokoushuoneita käyttivät valtioneuvoston toimikunnat, kansalaisjärjestöt 
sekä tieteelliset yhdistykset ja seurat.1284 Sen jälkeen kun Päärakennus vaurioitui 
pommituksessa, muiden tiedekuntien opetusta jouduttiin siirtämään Metsäta-
loon.1285

Helmikuun 1944 suurpommituksessa Yliopiston Päärakennus vaurioitui pa-
hoin ja myös Metsätalo vaurioitui osittain.1286 Propedeuttisen kemian opetus-
tilat Meritullinkatu 3:ssa vaurioituivat talven 1944 pommituksissa. Suurin osa 
laitoksen laitteista, kemikaaleista ja kirjastosta oli kuitenkin ehditty evakuoida 
ennen pommitusta.1287 Kemian opetus piti siirtää Metsätalon ylimpään kerrok-
seen, joka luovutettiin lähes kokonaan kemian opetukselle ja jonne pommituksen 
jälkeisessä korjauksessa rakennettiin myös laboratoriotilat. Kemian opetuksen 
sijoittaminen Metsätaloon vei tiloja muilta laitoksilta, mikä vaikeutti metsäope-
tusta.1288 Myös kasvipatologian laitoksen kaksi puurakennusta Hallituskadun 
ja Fabianinkadun kulmassa nykyisen Porthanian laitosrakennuksen paikalla 
tuhoutuivat pommituksissa talvella 1944.1289

Helsingin Yliopiston kirjoilla olevista opiskelijoista ja opettajista kuoli 1 435 
toisen maailmansodan aikana. Heistä noin 520 kuoli Talvisodan aikana ja Jatko-
sodassa yli 900. Yliopiston kaatuneista noin neljännes oli miesvaltaisesta maa-
talous-metsätieteellisestä tiedekunnasta, joten Yliopiston tiedekunnista sota oli 
raskain juuri sille ja erityisesti sen metsäopetukselle: tiedekunnan jäseniä kaatui 
noin 380 eli kaksi kertaa niin paljon kuin kirjoittautui maatalous-metsätieteel-
lisen tiedekunnan uusiksi ylioppilaiksi lukuvuonna 1938–1939 (191 ylioppilasta). 
Toisen maailmansodan aikana metsäylioppilaita kuoli noin 130, ja valmiita 
metsänhoitaja kaatui 90. Myös agronomeiksi opiskelevia kaatui lähes saman 
verran kuin metsäylioppilaita, mutta valmiita agronomeja kaatui huomattavasti 
vähemmän kuin metsänhoitajia eli 40. Ulkoilmaan tottuneet metsämiehet saivat 
paljon riskialtista vastuuta rintamalla, kun taas agronomit saivat tehtäviä elintar-
vikehuollossa. Esimerkiksi yliopiston metsänhoitaja Martti Tertti sai surmansa 
Mikkelin päämajan pommituksessa tammikuussa 1940.1290  
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Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelleet tai sieltä valmis-
tuneet metsänhoitajat Tauno Paronen (1912–1998) ja Timo Koivu (1918–1985), 
metsäylioppilaat Pentti Iisalo (1920–2008) ja Paavo Kahla (1918–1944) sekä maa-
talousylioppilas Lauri Äijö (1917–2004) nimitettiin Mannerheim-ristin ritareiksi 
eli Vapaudenristin ritarikunnan Mannerheim-ristin 2. luokan ristin kantajiksi 
toisen maailmansodan aikana. Metsänhoitaja Tauno Paronen sai Mannerheim-
ristin osallistumisestaan Ilomantsin taisteluihin. Metsänhoitaja Timo Koivu 
tunnettiin kylmäverisen rohkeana jääkärijoukkueen johtajana. Ylioppilas Pentti 
Iisalo nimitettiin Mannerheim-ritariksi ansioistaan Jatkosodan alkutaisteluissa. 
Syksyllä 1944 hän kirjoittautui maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja val-
mistui metsänhoitajaksi vuonna 1947. Metsäylioppilas Paavo Kahla oli kuuluisa 
tiedustelijalentäjä, josta on kirjoitettu useissa kirjoissa ja tehty jopa oma laulu. 
Hän aloitti metsänhoitajaopinnot juuri ennen Talvisotaa, mutta hänen koneensa 
ammuttiin alas Lapin sodassa. Paavo Kahla oli viimeinen kaatunut Mannerheim-
ristin ritari.1291 Maatalousylioppilas Lauri Äijö lensi 110 sotalentoa pommikoneen 
tähystäjänä Jatko- ja Lapin sodassa. Hänen nimitettiin Mannerheim-ristin rita-
riksi viimeisenä ilmavoiminen ritareista ja hän oli myös viimeinen elossa ollut 
lentäjäritari. Äijö valmistui agronomiksi vuonna 1951.1292

15. Kotitalousopetus akatemisoituu 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan korkeimman maatalous- ja metsä-
opetuksen rinnalle akatemisoitui heti toisen maailmansodan jälkeen korkein 
kotitalousopetus, jota suunniteltiin sodan aikana ja josta oli keskusteltu pitkään 
jo aikaisemmin.1293 Kotitalousopetuksen järjestäminen oli seurausta sodan poik-
keusajan säännöstelytaloudesta, joka vaati tieteellistä tietoa ja koulutusta, sekä 
valmistautumisesta sodanjälkeiseen jälleenrakennuksen kauteen. Sodan aikana 
Yliopistoon tuli paljon naisylioppilaita. Lukuvuonna 1941–1942 maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan uusista ylioppilaista peräti 63 prosenttia oli naisia.1294 
Naisylioppilaille haluttiin järjestää työelämän kysyntää vastaavaa sopivaa kou-
lutusta. Samaan aikaan muuallakin yhteiskunnassa naisten asema oli muuttu-
massa, kun naiset siirtyivät joukolla työelämään ylläpitämään kotirintamaa ja 
hoitamaan perinteisesti miesten tekemiä töitä. 

Toisen maailmansodan aikana säännöstelytalouden ja vaikean elintarvike-
tilanteen vuoksi tuli jälleen ajankohtaiseksi pohtia yliopistollisen kotitalous-
opetuksen ja -tutkimuksen aloittamista. Keskeisin elintarvikkeiden ja kulutus-
tavaroiden säännöstelyviranomainen oli Kansanhuoltoministeriö, joka muutti 
ennen Jatkosotaa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiloihin Metsätaloon. 
Maataloustuotannon suunnittelusta ja ohjauksesta vastasi maatalousministeriön 
tuotanto-osasto kesästä 1941 alkaen. Elintarvikkeiden kulutuksen säännöstelyn 
lisäksi keskeinen säännöstelytoimi oli maataloustuotteiden pakkoluovutus val-
tiolle. 

Suomen maataloustuotanto pieneni toisen maailmansodan aikana, jolloin 
kesät 1940 ja 1941 olivat poikkeuksellisen kuivia: leipäviljan ja perunan sadot 
olivat pieniä, ja rehukadon vuoksi maidon tuotanto pieneni 40 prosenttia vuosi-
na 1939–1942. Lisäksi leipäviljan tuotanto pieneni yli neljänneksen vuoden 1940 
alueluovutusten jälkeen. Niinpä vuosina 1942 ja 1944 leipäviljatilanne oli erittäin 
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huono, ja tilannetta vielä huononsivat kuljetusvaikeudet talvella 1942. Vaikeaa 
tilannetta helpotti kuitenkin viljan tuonti erityisesti Saksasta.1295 Huono elin-
tarviketilanne myös johti Osuusteurastamojen tutkimuslaitoksen perustamiseen 
ja lihantutkimuksen alkamiseen Suomessa vuonna 1940.1296

Kansanhuoltoministeriön lisäksi maa- ja kotitalousneuvontaa antavilla kan-
salaisjärjestöillä eli maanviljelysseuroilla ja kotitalousjärjestöillä kuten Mart-
tajärjestöllä ja Maatalousnaisilla oli tärkeä tehtävä sodan aikana. Vuonna 1941 
perustettiin Kotitalouskeskus, jonka päämääränä oli kotitalouden valistustyö. 
Työtehoseura uudelleenorganisoitiin vuonna 1943, ja sen yhdeksi osastoksi tuli 
kotitalousosasto. Sen toiminnan tuloksena syntyi keväällä 1944 myöhemmin 
kuuluisaksi tullut astiankuivauskaappi. Valtio rahoitti Kotitalouskeskuksen ja 
Työtehoseuran toimintaa. Myös muissa Pohjoismaissa aloittivat toimintansa 
1930–1940-luvuilla ensimmäiset julkista rahoitusta saaneet kotitalousalan valis-
tus- ja tutkimusjärjestöt.1297 Kotitalouden neuvontatyö lisäsi vaatimuksia saada 
kotitalous yliopistolliseksi oppiaineeksi – akatemisoitumisen seurauksena koti-
talousala saattoi saada lisää uutta tieteellistä tietoa.

Maataloushallitus kiinnitti huomiota kotitalousopetukseen maatalous-met-
sätieteelliselle tiedekunnalle osoittamassaan lausunnossaan linjamuotoisesta 
agronomitutkinnosta vuonna 1939. Tiedekunta suhtautui tuolloin periaatteessa 
myönteisesti kotitalousopetuksen aloittamiseen muttei pitänyt ajankohtaa so-
pivana. Myöhemmin Talvisodan jälkeen syyskuussa 1940 julkaistiin kansanra-
vitsemuskomitean mietintö, jonka mukaan myös rauhan aikana suomalaisten 
ravitsemuksessa oli puutteita. Lisäksi rauhan aikana noin puolet kansantulosta 
meni elintarvikkeisiin, mutta sodan aikana elintarvikehuolto tuli vieläkin mer-
kittävämpään asemaan. Tämän vuoksi tarvittiin lisää kotitalousalan tietoa ja 
koulutusta, jotta voitiin valmistautua mahdolliseen tulevaan sotaan.1298  

Joulukuussa 1940 maanviljelystalouden professori Rurik Pihkala esitti tiede-
kunnalle kotitalousopetuksen akatemisoimista. Kotitalousopetusta järjestele-
mään tiedekunta asetti väliaikaisen toimikunnan, johon kuuluivat mikrobiolo-
gian professori Unto Vartiovaara, yleisen ravinto-opin dosentti Lauri Paloheimo 
ja filosofian maisteri Ella Kitunen.1299 Toimikunta tuli siihen tulokseen, että 
kotitalousopetus tuli sijoittaa tieteellisen tutkimuksen oheen maatalous-metsä-
tieteelliseen tiedekuntaan. Vuonna 1942 kotitalousopetuksen järjestämissuun-
nitelmat painatettiin vihkosena, jonka esipuheen laati professori Vartiovaara. 
Hänen mielestään yliopistollinen kotitalousopetus ”varmasti olisi omiaan vie-
mään Suomen kotitalouden eri alojen kehitystä eteenpäin kasvattamalla niille 
itsenäiseen ajatteluun pystyviä, määrätietoisesti erikoistuneita asiantuntijoita. 
Niiden kouluttamisellehan ei meillä nykyisin ole mitään ulkonaisia edellytyk-
siä. Ja kuitenkin kotitalous on jokapäiväistä huolenpitoa ihmisestä – totta kai 
se ansaitsee kaiken mahdollisen tuen tieteeltä ja yliopistolta yhtä hyvin kuin 
meidän huolenpitomme viljelykasveista, kotieläimistä ja metsistä! Onhan näillä 
kulttuuri-ihmisen toiminnan aloilla jo neljättäkymmentä vuotta ollut tieteellinen 
edustuksensa Helsingin yliopistossa.”1300

Kotitalousopetusta suunnitelleen toimikunnan ehdotusta käsiteltiin maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan kokouksessa helmikuussa 1941. Toimikunta 
oli sitä mieltä, että kotitalousoppilaitokset eivät enää kyenneet kouluttamaan 
riittävästi kotitalousopettajia ja -konsulentteja, kotitalousoppilaitoksista valmis-
tuneet eivät pystyneet riittävästi vastaamaan aikakauden kotitalouteen liittyviin 
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vaikeisiin ongelmiin, eikä kotitalousoppilaitoksissa ollut mahdollista tehdä tie-
teellistä tutkimustyötä. Yliopistollinen kotitalousopetus helpottaisi myös ajan-
kohtaista akateemisten naisten työttömyyttä sekä lisäisi kotitalousopetuksen 
aloituspaikkoja. Korkeimman maatalousopetuksen naisopiskelijoiden määrä 
oli kasvanut sodan aikana. Monet naisylioppilaat olivat jo alkaneet opiskella 
Yliopistossa sellaisia aineyhdistelmiä, jotka olivat lähellä kotitaloutta mutteivät 
antaneet pätevyyttä kotitalousalan virkoihin tai toimiin. Toimikunta näki koti-
talousopetuksen tavoitteena myös kohottaa kotikulttuuria ja akateemisen kou-
lutuksen saaneiden kotiäitien asemaa: ”Vähäiseksi ei sopine myöskään arvostaa 
sitä merkitystä, mikä kansakunnan koko kotikulttuurin tasolle olisi sillä, että 
tulevaisuudessa entistä useammat sivistyskotien emännät olisivat saaneet jo yli-
opistossa pätevän koulutuksen omalle alalleen. Heidän osuutensa kotia lähellä 
olevan julkisen kansalaistoiminnan suorittajina olisi varmaan omiaan kohotta-
maan tämän merkitystä ja tuloksia.”1301 

Toimikunnan mielestä yliopistollinen kotitalousopetus voitiin toteuttaa sisäl-
lyttämällä kandidaatin tutkintoon sellaisia oppiaineita, joita maatalous-metsä-
tieteellisessä tiedekunnassa oli jo mahdollista opiskella. Se ehdotti, että kotita-
lousopetus aloitettaisiin kahden vuoden siirtymäajan kuluessa vuosina 1942–1943. 
Vuonna 1942 perustettaisiin kotitalouden teknologian varsinaisen professorin ja 
assistentin virat. Kotitalouden teknologian professori vastaisi kotitalouden tavara-
opin, ruokavalio-opin, työtutkimuksen ja teknillisen organisaation opetuksesta ja 
tutkimuksesta sekä olisi koe- ja opetuskeittiöitä ja laboratorioita käsittävän koti-
talousteknologian laitoksen johtaja. Lisäksi palkattaisiin sosiologian peruskurssin 
opettaja ja kodin terveysopin opettaja, joka opettaisi muun muassa kotihygieniaa, 
ensiapua ja lastenhoitoa. Lisäksi vuonna 1942 muun muassa rakennettaisiin koti-
talouden teknologian laitostilat sekä hankittaisiin yleisen ravinto-opin tutkimus-
välineitä. Vuonna 1943 perustettaisiin kodin taloustieteen kiinteä ylimääräinen 
professuuri, jonka alaa olisivat ”[k]odin piiriä ja väestöä kokonaisuudessaankin 
koskevat moninaiset taloudelliset ja sosiaalipoliittiset erikoiskysymykset” ja 
jonka viranhaltija vastaisi kotitalouden kansantaloudellisten, sosiaalipoliittisten, 
liikeopillisten ja organisatoristen kysymysten opetuksesta ja tutkimuksesta. Ko-
din taloustieteen professori kuuluisi maanviljelystaloudelliseen laitokseen, jossa 
häntä avustaisi assistentti. Lisäksi vuoden 1943 budjettiin esitettiin määrärahoja 
kotitalousopiskelijoiden psykologian ja kodin rakennus- ja sisustusopin opetusta 
sekä kotitalousteknologian laitoksen vahtimestarin palkkaamista varten.1302

Yliopiston konsistori esitti huhtikuussa 1941, että kotitalousopetus järjestettäi-
siin ilman uusien professuurien perustamista: vielä tuolloin ei näyttänyt olevan 
ketään pätevää hakijaa kodin teknologian professorin virkaan, joten kotitalous-
opetusta ei voitu järjestää suunnitellulla tavalla.1303 Tämän vuoksi metsätalouden 
professori Eino Saari teki uuden ehdotuksen kotitalousopetuksen akatemisoimi-
sesta ja ehdotti tiedekunnan kokouksessa huhtikuussa 1941, että perustettaisiin 
agronomia- ja metsänhoitotutkinnon rinnalle uusi virkatutkinto eli kotitalous-
tutkinto. Tarkoitus ei ollut, että yliopistollinen kotitalousopetus valmistaisi vain 
kotitalousopettajia, minkä vuoksi tutkinnon nimeksi ei ehdotettu kotitalousopet-
tajatutkintoa. Eino Saaren mielestä tutkinnon suorittaneita tarvittiin nimittäin 
myös neuvontatyössä, sosiaalihuollossa sekä suurten laitosten kuten sairaaloiden, 
puolustusvoimien ja hotellien palveluksessa. Näillä aloilla akateemisesti koulu-
tetuilla naisilla oli parempi palkkaus kuin erilaisissa virastotöissä. Kotitalous-
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tutkinnon oli tarkoitus olla kolmivuotinen, minkä lisäksi tutkintoon kuuluisi 
yhden vuoden harjoittelujakso agronomia- ja metsänhoitotutkinnon tapaan. 
Professori Saari ehdotti, että ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija suorittaisi 
pääasiassa samoja perusaineita kuin tiedekunnan muutkin opiskelijat. Toisena 
lukuvuonna alkaisivat opinnot apuaineissa ja pääaineissa, joita tutkintoon tulisi 
viisi: kodin taloustiede, yleinen ravinto-oppi, ruokatavara- ja ruoanvalmistus-
oppi, kodinhoito-oppi ja maatalousoppi. Yleinen ravinto-oppi ja maatalousoppi 
olivat jo tiedekunnan oppiaineita, mutta kodin taloustiedettä varten perustettai-
siin apulaisen virka ja ruokatavara- ja ruoanvalmistusoppia ja kodinhoito-oppia 
varten kodin teknologian opettajan ja assistentin virat sekä yleisen ravinto-opin 
assistentin virka. Ehdotuksen mukaan kodin taloustiede oli tarkoitus sijoittaa 
maanviljelystaloudellisen laitoksen yhteyteen, ja oppiaineen tuli sisältää ”koti-
talouteen liittyvät ja siihen sovelletut osat teoreettista kansantaloustiedettä ja 
talouspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, yhteiskuntaoppia ja liiketaloustiedettä”. 
Kodinteknologian opetustilat sijoitettaisiin Malminkartanon ja Viikin koetilojen 
opetusrakennusten keittiöihin ja kaupungin keskustaan tulisi pieni kotitekno-
loginen laitos Kirkkokadulle. Eino Saaren ehdottama kotitaloustutkinto ei olisi 
antaisi pätevyyttä kotitalousopettajaksi, johon vaadittiin lisäksi erikoisopintoja, 
auskultointia ja opetusharjoittelua.1304

Tiedekunnan kokouksessa mikrobiologian professori Unto Vartiovaara 
puolestaan halusi kotitalousopetukselle mahdollisimman korkean tieteellisen 
statuksen eli että hylättäisiin ehdotus virkatutkinnosta ja perustettaisiin profes-
suurit yliopistollista kotitalousopetusta varten. Vartiovaara katsoi, että Suomen 
kotitalousopetus ja neuvontatoiminta tarvitsi ”tieteellistä työtä moninaisten 
kotitalouden piiriin kuuluvien kysymysten tutkimiseksi ja siihen nojaavien tie-
teellisten opintojen pohjalta koulutettuja alan erikoistuntijoita kotitalouskoulujen 
määrättyihin opetustehtäviin sekä varsinkin kansanterveyden, vastuuntuntoisen 
väestöpolitiikan ja kaiken kotien kohottamistyön perustaksi tarvittavan neuvon-
nan palvelukseen”. Sen vuoksi hänen mielestään ei pitänyt tinkiä uusien profes-
suurien perustamisesta, jottei kotitalousopetuksen tieteellinen taso laskisi, koska 
apulaisen ja opettajien virkoihin vaadittaisiin vähemmän tieteellistä näyttöä 
kuin professorin virkaan. Näin Vartiovaaran mielestä yliopistollisen kotitalous-
tutkinnon suorittaneet voisivat olla samassa asemassa kuin kotitalousopistoista 
valmistuneet. Kotitalousopetuksen akatemisoiminen kandidaatin tutkinnon 
puitteissa takasi professori Vartiovaaran mielestä parhaiten vapaan tutkimuksen 
ja tieteellisen sivistyksen, sillä opiskelijat saattoivat suorittaa kandidaatin tutkin-
non joustavammin kuin virkatutkinnon ja saattoivat jatkaa opintojaan ja tut-
kimuksiaan suoritettuaan tieteellisen tutkinnon. Unto Vartiovaara ehdotti, että 
ensin perustettaisiin kodin taloustieteen professuuri, sillä siihen näytti löytyvän 
helpommin päteviä hakijoita kuin kodin teknologian professuuriin.1305

Toukokuussa 1941 Helsingin Sanomissa oli artikkeli ”Korkein kotitalousope-
tuksemme tienhaarassa. Millaisiin puitteisiin olisi yliopistollinen kotitalouden 
tutkimus ja opetus edullisinta sovittaa?”. Siinä haastateltiin professori Unto 
Vartiovaaraa, joka kertoi että yliopistollista kotitalousopetusta oli suunniteltu jo 
pitkään Suomessa. Hänen mielestään korkeimman kotitalousopetuksen akate-
misoituminen Yliopistoon tieteellisen tutkimuksen oheen olisi merkittävä koko 
kansakunnalle, sillä ”on viime vuosina ja etenkin nykyisenä pulakautena joudut-
tu selvästi huomaamaan, että kotitaloutemme nopea ja tehokas kohentaminen on 
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suorastaan tärkeimpiä kansamme talouden ja elinvoiman säilyttämis- ja raken-
tamistehtäviä”.1306

Kesällä 1941 alkoi Jatkosota, ja lukuvuonna 1941–1942 Yliopisto oli suljettu-
na, joten yliopistollisen kotitalousopetuksen käsittely viivästyi. Sota kuitenkin 
vaikeutti elintarviketilannetta, ja kotitaloudet olivat haastavassa tilanteessa, 
mikä entisestään kasvatti tarvetta lisätä kotitalousalan tutkimusta ja koulutus-
ta. Vuonna 1942 Kotitalousopettajayhdistys ja Maataloudellinen kotitalousseura 
julkaisivat yliopistollisesta kotitalousopetuksesta vuonna 1941 käydystä keskuste-
lusta kirjasen Yliopistollinen kotitalousopetus.1307 Samat yhdistykset jättivät hel-
mikuussa 1943 valtioneuvostolle kirjelmän, jonka olivat allekirjoittaneet Hedvig 
Gebhard, Laura Harmaja ja Ella Kitunen. Kirjelmässä pyydettiin perustamaan 
komitea, joka tekisi ehdotuksen korkeakoulutasoisesta kotitalousopetuksesta ja 
kotitaloudellisen tutkimuksen akatemisoitumisesta. Aloitteen tekijöiden mielestä 
tieteellinen kotitalousopetus ei ollut ainoastaan Yliopistoa koskeva asia, minkä 
vuoksi he halusivat komiteaan mukaan kotitalousoppilaitosten tai kotitalousopet-
tajien järjestöjen edustajat.1308 

Kotitalousjärjestöjen ehdotuksesta huolimatta yliopistollista kotitalousope-
tusta valmisteltiin vain Yliopiston sisällä. Helmikuussa 1943 mikrobiologian 
professori Unto Vartiovaara ja maanviljelyskemian ja -fysiikan professori Erkki 
Kivinen esittivät kotitalousopetuksen järjestämistä maatalous- ja metsätieteiden 
kandidaatin tutkinnon puitteissa helmikuussa 1941 tehdyn esityksen mukaisesti. 
Professorit Vartiovaara ja Kivinen perustelivat ehdotustaan sillä, että kotitalou-
della oli suuri taloudellinen merkitys, kansanhuolto oli yrittänyt valistaa koti-
talouksia selviytymään poikkeusoloista huonoin tuloksin ja että tuolloin koti-
talousopetukselta puuttui vielä tieteellinen pohja ja mahdollisuus tieteelliseen 
tutkimustoimintaan. Lisäksi kotitalous haluttiin akatemisoida sen vuoksi, että 
kotitaloustutkimuksella ja -opetuksella näytti olevan suuri merkitys sodan jäl-
keisessä jälleenrakentamisessa ja mahdollisessa pula-ajassa, jolloin tarvittiin kou-
lutettuja kotitalousasiantuntijoita. Konsistori oli aikaisemmin halunnut välttää 
uusien oppituolien perustamista, joten tiedekunta esitti, että kotitalousopetuksen 
oppiaineet liitettäisiin tiedekunnassa jo oleviin oppiaineisiin eli kodin taloustiede 
maanviljelystalouteen ja kodin teknologia maanviljelyskemiaan ja että kotitalous-
opetus saisi kaksi ylimääräisen opettajan tointa.1309 

Keväällä 1943 konsistori asetti komitean valmistamaan ehdotusta yliopistolli-
sesta kotitalousopetuksesta. Asian tärkeyttä korosti, että komitean puheenjohta-
jana oli Yliopiston rehtori Rolf Nevanlinna. Muina jäseninä olivat maanviljelysta-
louden professori Rurik Pihkala, lääketieteellisen kemian professori P. E. Simola ja 
kemian professori Artturi I. Virtanen sekä sihteerinä mikrobiologian professori 
Unto Vartiovaara. Komitea antoi lausuntonsa huhtikuussa 1944. Se korosti, että 
Yhdysvalloissa kotitalous oli ollut yliopisto-oppiaineena jo vuosikymmeniä, ja 
Tanskassa suunniteltiin kotitalousopetuksen aloittamista Århusin yliopistossa: 
”Täten ulkomailta saatavien vertauskohtien tarkastelu osoittaa, että kotitalouden 
piiriin sisältyy runsaasti kysymyksiä, joiden selvittely hyvin soveltuu luonnon- 
ja taloustieteiden pohjalla annettavaan yliopisto-opetukseen.” Koska kotitalous 
oli lähellä monia tieteitä, oli ”kotitalouden kehityksen ohjaaminen kulttuuri-
yhteiskunnassa rakennettava monipuolisen tieteellisen tutkimuksen pohjalle” 
– kotitalouksien taloudenhoidon rationalisoinnilla voitiin vähentää perheen ra-
hamenoja. Kotitalousneuvonnasta ja -opetuksesta vastasivat tuolloin alemman, 
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opistotasoisen tutkinnon suorittaneet, mutta Maataloushallitus oli arvioinut, että 
tulevaisuudessa kotitalousneuvonta ja -opetustoiminta tarvitsisivat – ilmeisesti 
vuosittain – ainakin 10–15 tieteellisen kotitalouskoulutuksen saanutta henkilöä, 
myöhemmin jopa kaksi tai kolme kertaa enemmän. 

Rolf Nevanlinnan komitean mielestä korkein kotitalousopetus ja kotitaloustut-
kimus kannatti aloittaa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, sillä siellä 
oli jo kotitaloutta lähellä olevia oppiaineita. Koska Suomessa oli pulaa tieteellisen 
koulutuksen saaneista kotitalousammattilaisista, komitea ehdotti kotitalous-
koulutuksen sisällyttämistä tiedekunnan kandidaatin tutkintoon eli tieteelliseen 
tutkintoon eikä kannattanut uuden virkatutkinnon perustamista. Komitean 
mielestä kotitalouden tieteellinen tutkimus jakaantui kahteen osa-alueeseen: 
luonnontieteisiin pohjautuvaan tutkimukseen, jonka keskeisimpiä tutkimuskoh-
teita ovat ruoka ja ravitsemus, sekä talous- ja yhteiskuntatieteisiin pohjautuvaan 
tutkimukseen, jossa huomioidaan kodin talous ja sosiaalipoliittiset kysymykset. 
Ensin mainitusta oppialasta komitea halusi käyttää nimitystä ravintokemia, jo-
hon perustettaisiin kiinteä ylimääräinen professuuri. Sen viranhaltijalla tuli olla 
biokemian koulutus. Ravintokemian professorin alaan kuuluisi lähinnä vastata 
tutkimuksesta ja opetuksesta ”ruokatavaraopin säilytyskysymysten, ruuan val-
mistuksen ja ravitsemukseen piiriin kuuluvissa asioissa”. Lisäksi hän johtaisi 
ravintokemian laitosta, jossa olisi myös ruuanvalmistusopin ja kodinhoito-opin 
opetuksen tilat ja välineet. Toisesta oppialasta komitea käytti nimeä kodin talous-
tiede, johon myös tuli perustaa kiinteä ylimääräinen professuuri. Kodin talous-
tieteen professorilla tuli olla yksityistalouden koulutus, ja hänen tuli vastata tut-
kimuksesta ja opetuksesta ”kodin piiriä koskevien yksityistaloudellisten (liike- ja 
arvioimistiede sekä tuloslaskenta), kansantaloudellisten ja sosiaalipoliittisten 
kysymysten aloilla”. Aluksi kodin taloustieteellä ei tarvinnut olla omaa laitosta, 
vaan se sijoitettaisiin maanviljelystalouden laitokseen. Ravitsemuskemia ja kodin 
taloustiede olisivat pääaineina kandidaatin tutkinnoissa, joilla saisi pätevyyden 
kotitalousalan tehtäviin.1310

Lisäksi Nevanlinnan komitea ehdotti, että kotitalousopetusta varten varat-
taisiin määrärahoja ruuanvalmistuksen opettajan ja kodinhoito-opin opettajan 
toimien perustamiseen ravintokemian laitokselle, kodin taloustieteen assisten-
tuurin perustamiseen ja kodin terveysopin opetuksesta vastaavan lääkärin palk-
kaamiseen. Ravintokemian laitosta varten tarvittiin vähintään 200 neliömetrin 
tila, johon oli tarkoitus sijoittaa ruokatavaroiden ja ravitsemuksen tutkimukselle 
tarkoitetut laboratoriot, koe- ja opetuskeittiöt sekä tilat kodinhoito-opin harjoi-
tuksia varten.1311

Nevanlinnan komitean mietinnöstä antoi eriävän mielipiteen lääketieteelli-
sen kemian professori P. E. Simola, jonka mielestä kotitalousopetus ei kuulunut 
Yliopistoon, vaikka yliopistollisen kotitalousopetuksen puolesta puhui pula tie-
teellisesti koulutetuista kotitalousalan ammattilaisista. Simola katsoi eriävässä 
mielipiteessään muun muassa, että parhaat edellytykset korkeimmalle kotitalous-
opetukselle oli kotitalouskorkeakoulussa ja kotitalouden tutkimustyölle korkea-
koulun yhteydessä toimivassa tutkimuslaitoksessa. Itsenäinen korkeakoulu oli 
paras vaihtoehto Simolan mielestä senkin vuoksi, että Yliopistossa oli jo liikaa 
oppialoja, joten kaikille aloille ei ollut riittävästi resursseja.1312

Nevanlinnan komitean ehdottaman ravintokemian professuurin sijaan Simo-
la ehdotti professuurin nimeksi elintarvikekemia, koska se oli kansainvälisesti 
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käytetty nimitys (saksaksi Lebensmittelchemie), ja koska maatalous-metsätie-
teelliseen tiedekuntaan tuli saada elintarvikekemian asiantuntija. Nimitykset 
taloustarvikekemia ja kotitalouskemia eivät olleet Simolan mielestä sopivia, 
sillä ne eivät antaneet oppituolille riittävästi tieteellistä arvovaltaa. Lääketieteen 
edustajana Simola ei halunnut, että professuurin nimi viittaisi ravitsemukseen, 
sillä ravitsemuksen tuntemus vaati tietoa ihmisen fysiologista ja anatomiasta 
– ravintofysiologia kuului ennemminkin lääketieteelliseen tiedekuntaan kuin 
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Lisäksi professuurin viranhaltijan 
tuli olla perehtynyt elintarvikekemiaan ja biokemiaan, mutta hänen ei pitänyt 
vastata ravitsemukseen liittyvistä kysymyksistä, kuten Nevanlinnan komitea oli 
ehdottanut. Kodin taloustieteen professuurin nimelle professori Simola ei löy-
tynyt parempaa vastinetta, koska ala oli uusi eikä sillä tuolloin vielä ollut omaa 
professuuria muualla Euroopassa. Tanskaan oli kuitenkin perusteilla hushold-
ningsøkonomi-niminen professuuri, jonka alaan oli tarkoitus kuulua muun 
muassa talousyksiköiden asema yhteiskunnassa, hinnanmuodostuksen teoriat, 
kodin talouspolitiikka, taloussuunnitelmat ja kirjanpito sekä ruokatalouden hin-
talaskelmat. Lisäksi Simola ei kannattanut uusien professuurien vaan ylimääräis-
ten opettajien tai apulaisten virkojen perustamista kotitalousopetusta varten, sillä 
ala oli vielä uusi ja aluksi valmistuisi vain vähän kotitalouskoulutuksen saaneita 
kandidaatteja. Toisaalta P. E. Simola oli sitä mieltä, ettei mitään uusia yliopisto-
virkoja eikä -laitoksia pitänyt perustaa, ennen kuin Yliopiston vanhojen laitosten 
uudistussuunnitelmat toteutettaisiin.1313

Kotitalousopetus akatemisoitui maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 
toisen maailmansodan jälkeen, kun perustettiin kodin taloustieteen professuuri 
tammikuussa 1946 ja ravintokemian professuuri maaliskuussa 1947. Näin maa-
talous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoon saattoi ottaa pääaineeksi myös 
ravintokemian tai kodin taloustieteen.1314 Näiden professuurien perustamisen 
ansiosta Suomen kotitalousopetus eteni korkealle tasolle muihin Pohjoismaihin 
ja Euroopan maihin verrattuna.1315 Virkoihin ei kuitenkaan saatu heti päteviä 
viranhaltijoita. Vuonna 1949 ravintokemian professoriksi valittiin vuonna Paavo 
Roine (1914–1973, virassa 1949–1973) ja vuonna 1950 kodin taloustieteen professo-
riksi Elli Saurio (1899–1966, virassa 1950–1966).1316
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VII 
Opiskelu ja valmistuminen

1. Opiskelijakunnan kehitys 
Lukuvuosina 1902–1945 maanviljelys-taloudelliseen osastoon ja maatalous-
metsätieteelliseen tiedekuntaan kirjoittautuneiden sekä kirjoilla- ja läsnä-
olevien lukumäärät

lukuvuosi sisään- 
kirjoit. miehiä naisia suomen-

kielisiä
ruotsin-
kielisiä

kirjoillaolevat läsnäolevat
syyslk kevätlk syyslk kevätlk

1902–03 5 5 2 3 2 6 1 3

1903–04 31 31 29 2 41 43  24 25

1904–05 25 24 1 23 1 65 65  33 30

1905–06 24 20 4 16 8 51 46  41 41

1906–07 28 26 2 26 2 81 75  72 65

1907–08 57 50 7 44 13 127 127  109 108

1908–09 64 61 3 50 14 191 183  162 145

1909–10 62 58 4 51 11 228 222  189 190

1910–11 61 56 5 46 15 265 235  222 186

1911–12 82 72 10 68 14 280 259  205 218

1912–13 91 84 7 75 16 284 296  216 259

1913–14 112 93 19 96 16 335 329  244 290

1914–15 108 89 19 86 22 348 353  255 298

1915–16 114 77 37 102 12 360 342  282 304

1916–17 99 72 27 84 15 372 351  273 302

1917–18 150 117 33 129 21 125 – ei tietoa

1918–19 157 132 25 116 41 325 305  269 275

1919–20 52 44 8 32 20 364 356  295 306

1920–21 81 67 14 66 15 379 377  337 306

1921–22 135 116 19 105 30 442 429  378 373

1922–23 73 57 16 58 15 416 402 358, 340

1923–24 63 50 13 49 14 375 370  290 310

1924–25 55 47 8 45 10 353 336  277 294

1925–26 59 51 8 50 9 327 306  275 268

1926–27 61 50 11 51 10 317 304  277 254

1927–28 91 81 10 78 13 350 346  299 309

1928–29 139 112 27 122 17 419 397  353 289

1929–30 101 81 20 92 9 449 427  380 366

1930–31 114 89 25 92 22 470 469 404 406

1931–32 88 64 24 78 10 484 486  426 428

1932–33 106 77 29 88 18  503 509  460 467
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1933–34 137 111 26 119 18  555 548  515 480

1934–35 173 143 30 151 22  646  642  589 565

1935–36 201 155 46 184 17  757 770  686 668

1936–37 213 185 28 194 19  891 875  803 739

1937–38 257 222 35 235 22  965 998  867 852

1938–39 191 156 35 172 19  1006 1011  900 859

1939–40 157 122 35 137 20  1040 –  911 –

1940–41 208 160 48 192 16  1000 1012  851 899

1941–42 Yliopisto suljettu 

1942–43 148 55 93 131 17  727 670  407 468

1943–44 362 249 113 331 31  821 864  642 652

1944–45 610 495 115 535 75  993 1528  645 1407

yhteensä 5145 4106 1039 4430 714

syyslk = syyslukukaudella
kevätlk = kevätlukukaudella

(Lähteet: Kertomukset Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuosina 
1902–1945; Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston ylioppilasluettelot lukuvuosina 1902–
1945; Kivinen – Laitakari 1958: 227–230)

Ensimmäinen maanviljelys-taloudelliseen osastoon ilmoittautunut opiskelija 
oli J. W. Mäkelä, joka merkittiin osaston matrikkeliin 2.11.1902. Samana päivänä 
kirjoittautui toinenkin opiskelija, K. J. Uotila, joka myöhemmin jatkoi opintojaan 
lainopillisessa tiedekunnassa. Kolmas matrikkeliin kirjoittautunut oli Lauri Kr. 
Relander (1883–1942), joka ilmoittautui opiskelemaan 19.1.1903.1317 Relander oli 
myöhemmin maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen assistentti ja keskeisiä maa-
talouden koetoiminnan ja kasvinjalostuksen kehittäjiä 1900-luvun alussa, mutta 
hän on tullut tunnetuksi erityisesti maalaisliittolaisena poliitikkona, Viipurin 
läänin maaherrana ja tasavallan presidenttinä (vuosina 1925–1931).1318 Tiedekun-
taosaston ensimmäinen naisopiskelija oli O. Eeva Volhonen, joka kirjoittautui 
syksyllä 1905.1319 

Maanviljelys-taloudelliseen osastoon sisäänkirjoittautuneiden uusien ylioppi-
laiden lukumäärässä tapahtui selvä kasvu vuoden 1910 jälkeen, jolloin tiedekunta-
osaston toiminta alkoi vakiintua. Vuosina 1908–1911 tiedekuntaosastossa läsnä-
olevien ylioppilaiden lukumäärä oli noin 8 prosenttia Aleksanterin-Yliopiston 
koko ylioppilasmäärästä.1320 Lukuvuonna 1913–1914 maanviljelys-taloudelliseen 
osastoon kirjoittautui uusia ylioppilaita jo yli 100 eli lähes kaksi kertaa enemmän 
kuin muutama lukuvuosi aikaisemmin. 

Lukuvuosina 1902–1945 naisten osuus tiedekunnan uusista ylioppilaista oli 
noin 20 prosenttia. Kahtena ensimmäisenä toimintavuonna tiedekuntaosastoon 
ei kirjoittautunut lainkaan naisia. Lukuvuosina 1913–1919 uusien naisylioppilaiden 
lukumäärä nousi huomattavasti, ja naisten osuus nousi 22 prosenttiin uusista yli-
oppilaista. Uusien miesylioppilaiden lukumäärä puolestaan pieneni jyrkästi luku-
vuonna 1916–1917 mahdollisesti elintarvikepulan vuoksi, sillä miehiä tarvittiin 
maataloustöissä.1321 

Lukuvuosina 1917–1918 ja 1918–1919 tiedekuntaosastoon kirjoittautui ennätys-
määrä opiskelijoita poikkeusolosuhteista huolimatta, vaikkakin kirjoilla oli enää 
alle puolet aikaisemmasta lukumäärästä. Tämän jälkeen sisäänkirjoittautuneiden 
lukumäärä puolestaan laski lukuvuosina 1919–1921. Olosuhteiden normalisoidut-
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tua ensimmäisen maailmansodan jälkeen lukuvuonna 1921–1922 tiedekunta-
osastossa oli kirjoilla ja läsnä ennätysmäärä opiskelijoita, ja samana lukuvuonna 
kirjoittautui suuri määrä uusia ylioppilaita. Vuosina 1918–1923 maanviljelys-ta-
loudellisessa osastossa oli kirjoilla noin 13 prosenttia Yliopiston läsnäolevista 
ylioppilaista.1322

1920-luvun alun jälkeen maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-met-
sätieteellisen tiedekunnan uusien ylioppilaiden sekä kirjoilla- ja läsnäolevien 
lukumäärät laskivat viiden lukukauden aikana vuosina 1922–1927. Samaan ai-
kaan myös erityisesti lääketieteellisessä tiedekunnassa ja matemaattis-luonnon-
tieteellisessä osastossa uusien ylioppilaiden lukumäärä väheni. Tähän vaikutti 
uusien yliopistojen perustaminen Turkuun ja uusien ylioppilaiden hakeutuminen 
korkeakouluihin, huono taloudellinen tilanne ja virkamiesten palkkatason las-
ku, jotka vähensivät kiinnostusta yliopisto-opintoihin, sekä ylioppilastutkinnon 
muutos, jonka seurauksena suullista kuulustelua ei enää suoritettu Yliopistos-
sa vaan samassa koulussa kuin tutkinnon kirjallinen osa, ja näin Yliopistoon 
kirjoittautuneiden määrä laski kahdella kolmasosalla 1920-luvun alussa.1323 
Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa uusien ylioppilaitten lukumäärä 
laski myös maatalouden kannattavuuden heiketessä 1920-luvun alussa, jolloin 
oli maataloudessa lamakausi ja vuonna 1923 katovuosi – agronomin ammatti ei 
enää näyttänyt tulevaisuuden ammatilta.1324

Vuosina 1924–1926 maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa oli noin 9 pro-
senttia Helsingin Yliopistossa läsnäolevista ylioppilaista, kun 1920-luvun alussa 
heitä oli ollut noin 13 prosenttia. Vaikka tiedekunnassa läsnäolevien lukumäärä 
kasvoi vähitellen lukuvuodesta 1925–1926 alkaen, tiedekunnassa läsnäolevien yli-
oppilaiden osuus Yliopiston koko ylioppilaskunnasta oli 7–9 prosenttia lukuvuo-
sina 1927–1935. Myöhemmin lukuvuosina 1936–1944 maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa opiskeli noin 14 prosenttia koko Yliopiston ylioppilaskunnasta.1325

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijamäärät kasvoivat huomat-
tavasti ennen toista maailmansotaa. Läsnäolevien lukumäärä kolminkertaistui 
vuodesta 1924 toiseen maailmansotaan: syksyllä 1924 läsnä oli 277 ylioppilasta, 
kun syksyllä 1938 heitä oli jo 911. Myös kirjoillaolevien määrä kolminkertaistui 
samana aikana 353:sta 1 006:een. 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaudella (syyslukukaudesta 1924 
alkaen) sisäänkirjoittautuneiden eli uusien ylioppilaiden lukumäärä lähes nelin-
kertaistui 55:stä 191:een lukuvuodesta 1924–1925 lukuvuoteen 1938–1939. Sisään-
kirjoittautuneiden lukumäärä kasvoi ensin 1920-luvulla, mutta maatalouspulan 
ja talouslaman aikana vuosina 1929–1933 uusien ylioppilaiden lukumäärä pysyi 
lukuvuoden 1928–1929 lukumäärän alapuolella. Myös koko Yliopistossa sisään-
kirjoittautuneiden määrä laski 1930-luvun alussa.1326 Vuodesta 1933 sisäänkirjoit-
tautuneiden lukumäärä kasvoi tasaisesti vuoteen 1938 asti. Sotien aikana uusien 
ylioppilaiden määrä alkoi kasvaa jo ennen rauhaa: Jatkosodan aikana tiedekun-
taan kirjoittautui ensimmäisen kerran yli 300 uutta opiskelijaa. Myös muissa 
tiedekunnissa sisäänkirjoittautuneiden määrä lisääntyi nopeasti lukuvuonna 
1943–1944 ennen rauhan tuloa. Jatkosodan jälkeen maatalous-metsätieteelliseen 
tiedekuntaan ilmoittautui opiskelemaan kaikkien aikojen suurin joukko eli 610 
uutta ylioppilasta. Vaikka lukuvuosina 1943–1945 tiedekuntaan kirjoittautui en-
nätysmäärä uusia ylioppilaita, kirjoillaolevien ja etenkin läsnäolevien määrä laski 
lukuvuoden 1939–1940 huippulukemista. 
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Sisäänkirjoittautuneiden naisylioppilaiden osuus koko opiskelijamäärästä 
kasvoi: lukuvuonna 1924–1925 naisten osuus oli 15 prosenttia, mutta kun sisään-
kirjoittautuneiden lukumäärä romahti lukuvuosina 1931–1933 (erityisesti metsä-
ylioppilaiden lukumäärä pieneni lukuvuonna 1931–1932), naisten osuus uusista 
ylioppilaista nousi noin 27 prosenttiin. Heidän osuutensa uusista ylioppilaista oli 
lukuvuonna 1934–1935 17 prosenttia ja lukuvuonna 1938–1939 18 prosenttia. Sodan 
aikana poikkeusoloissa naisia kirjoittautui lähes kaksi kertaa enemmän kuin 
miehiä: lukuvuonna 1942–1943 naisten osuus oli 63 prosenttia uusista ylioppi-
laista. Samaan aikaan myös koko Yliopistossa naisia oli noin kaksi kertaa enem-
män kuin miehiä. Mutta jo seuraavana lukuvuonna miehiä kirjoittautui kaksi 
kertaa enemmän kuin naisia. Lukuvuosina 1943–1944 ja 1944–1945 – ja edelleen 
lukuvuonna 1945–1946 – tiedekuntaan ei kirjoittautunut vain rintamilta tulevia 
miehiä vaan myös naisia, joiden osuus sisäänkirjoittauneista oli 19 prosenttia 
lukuvuonna 1944–1945. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maatalousope-
tuksen naisvaltaistuminen ei siis johtunut vain poikkeusoloista vaan siitä, että 
yhä useammat naiset aloittivat yliopisto-opinnot.1327 

Helsingin Yliopiston ylioppilasmäärä kasvoi voimakkaasti 1920-luvun jälki-
puoliskolla. 1930-luvun alussa Suomen yliopisto-opiskelijoiden lukumäärä oli 
väestömäärään nähden Euroopan suurimpia. Kasvavan ylioppilasmäärän ja 
tutkinnonsuorittaneiden määrän vuoksi asetettiin muun muassa komitea poh-
timaan ylioppilastulvaa. Komitean mielestä tulvan syitä olivat etenkin naisten 
tulo Yliopistoon, teollistuminen, kaupungistuminen ja koululaitoksen kasvu. 
Kun elintaso ja kansan sivistystaso olivat kohonneet, yliopisto-opiskelu oli mah-
dollista aikaisempaa useammalle: maaseudulta ja talonpoikaisperheistä tulleiden 
lukumäärä kasvoi samoin kuin työläisperheiden ylioppilaiden lukumäärä. Yliop-
pilastulva oli huolestuttava ilmiö, sillä 1930-luvun alun lamakautena monet aka-
teemisesti koulutetutkin joutuivat työttömäksi. Helsingin Yliopiston tiedekunnat 
ja konsistori käsittelivät ylioppilaskysymystä 1930-luvun alussa. Tuolloin maata-
lous-metsätieteellinen tiedekunta päätti – lähes kaikkien muiden tiedekuntien ja 
tiedekuntaosastojen tavoin – puoltaa professori Rolf Nevanlinnan ehdotusta, ettei 
Yliopiston sisäänpääsyä toistaiseksi rajoitettaisi ylioppilastutkinnon perusteella, 
vaan opiskelijoita karsittaisiin yliopisto-opintojen alkuvaiheessa. Vastakkaista 
kantaa edusti rehtori K. R. Brotheruksen esitys, että yliopisto-opiskelijaksi pääsisi 
ylioppilastutkinnon perusteella. Keskustelusta huolimatta Helsingin Yliopisto ei 
rajoittanut sisäänkirjoittautuneiden ylioppilaiden lukumäärää ennen toista maa-
ilmansotaa.1328

Maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston ja maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan uusista ylioppilaista oli ruotsinkielisiä keskimäärin 14 prosenttia 
vuosina 1902–1945. Sen jälkeen kun opetus oli vakiintunut vuoden 1910 jälkeen, 
ruotsinkielisten osuus oli suurin lukuvuonna 1919–1920, jolloin uusien opiske-
lijoiden lukumäärä romahti ja uusista ylioppilaista oli ruotsinkielisiä noin 39 
prosenttia. Lukuvuosina 1918–1924 ruotsinkielisten lukumäärä selvästi suurempi 
kuin muina lukuvuosina (19–39 prosenttia). Tämän jälkeen ruotsinkielisten osuus 
alkoi pienentyä, ja lukuvuosina 1935–1939 ruotsinkielisten osuus pieneni noin 9–10 
prosenttiin mutta kasvoi hieman sotavuosina. 
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Lukuvuosina 1927–1945 maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan sisään-
kirjoittautuneiden maatalous- ja metsäopiskelijoiden lukumäärät ja heidän 
sukupuolijakaumansa

Ilmoittautuneet opiskelijat
maatalousopiskelijat metsäopiskelijat

lukuvuosi miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä
1927–28 56 10 66 25 25
1928–29 54 26 80 58 1 59
1929–30 46 19 65 35 1 36
1930–31 50 25 75 39 39
1931–32 41 24 65 23 23
1932–33 44 28 72 33 1 34
1933–34 53 26 79 58 58
1934–35 42 29 71 101 1 102
1935–36 66 46 112 89 89
1936–37 75 27 102 110 1 111
1937–38 101 34 135 131 1 132
1938–39 84 35 119 72 72
1939–40 43 34 77 79 1 78
1940–41 79 46 125 81 2 83
1941–42 Yliopisto suljettu
1942–43 15 85 100 40 8 48
1943–44 160 108 268 89 5 94
1944–45 261 111 372 234 4 238
yhteensä 1270 713 1983 1297 26 1321

(Lähde Kivinen – Laitakari 1958: 227–228. Ennen lukuvuotta 1927–1928 ei ole erillistä tilastoa si-
säänkirjoittauneiden maatalous- ja metsäopiskelijoista.)

Lukuvuosina 1927–1945 tiedekunnan kaikista opiskelijoista oli maatalousopiskeli-
joita 60 prosenttia ja metsäylioppilaita 40 prosenttia. Naisten osuus maatalousyli-
oppilaista oli 36 prosenttia ja metsäylioppilaista alle kaksi prosenttia. Ennen toista 
maailmansotaa metsäylioppilaiksi oli ilmoittautunut yksi naisylioppilas keski-
määrin noin joka toinen vuosi, mutta sodan poikkeusoloissa metsänhoitajiksi 
opiskelevien naisten lukumäärä kasvoi tilapäisesti huomattavasti.  

Lukuvuonna 1931–1932 uusien metsäylioppilaiden lukumäärä romahti 23:een. 
1930-luvun alun lamakauden jälkeen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
opiskelijamäärä kasvoi samalla, kun metsäylioppilaiden osuus tiedekunnan koko 
opiskelijamäärästä kasvoi. Lukuvuonna 1934–1935 ilmoittautui 102 uutta metsäyli-
oppilasta, joka oli yli puolet koko tiedekunnan uusista ylioppilaista. Maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa metsäopinnot houkuttelivat paljon enemmän 
ylioppilaita kuin oli mahdollista kouluttaa. Metsäopintojen suosion kasvu vai-
keutti erityisesti opintoihin kuuluvaa harjoittelua, sillä Hyytiälän metsäharjoit-
teluaseman harjoituskursseille mahtui kerralla noin 40 opiskelijaa. Tämän vuoksi 
tiedekunta ehdotti konsistorille, että tiedekunta voisi rajoittaa Hyytiälän kurs-
sien osallistujamääriä. Maaliskuussa 1935 annettiin asetus, jonka mukaan pieni 
konsistori saattoi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan esityksestä määrätä, 
montako opiskelijaa vuosittain otetaan metsäharjoitteluasemalle, sekä päättää, 
millä perusteilla opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Näin maatalous-
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metsätieteellinen tiedekunta sai oikeuden käyttää ensimmäisen kerran numerus 
claususta. Hyytiälään alettiin valita opiskelijoita kouluopintoihin, opiskeluarvo-
sanoihin ja työharjoitteluun perustuvan pisteytyksen mukaan. Harjoittelijoiden 
määrä rajattiin 40:een, mutta pyrkijöitä oli liikaa: vuosina 1935 ja 1936 päätettiin 
ottaa kurssille 60 metsäylioppilasta, 50 seuraavana vuonna ja 60 vuonna 1938. 
Koska hakijoita oli jo 250 vuonna 1938, vuonna 1939 päätettiin pitää kaksi harjoit-
telukurssia, joihin kumpaankin otettiin 60 metsäylioppilasta. Hyytiälän kurssien 
numerus clausus ei siis onnistunut rajoittamaan metsäylioppilaiden tulvaa.1329 
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sai oikeuden alkaa rajoittaa sisäänkir-
joittautuneiden ylioppilaiden lukumäärää vuonna 1946.1330

2. Opintojen eteneminen 1930-luvulla

1930-luvulla agronomiatutkinnon ja kandidaatin tutkinnon suorittaminen kesti 
keskimäärin neljästä viiteen vuoteen. Maatalousylioppilas aloitti opintonsa pro-
pedeuttisilla eli valmistavilla opinnoilla, joihin kului kaksi lukukautta ja jotka 
tuli aloittaa mieluiten syyslukukauden alussa. Maatalousopintojen propedeuttisia 
aineita olivat kasvitiede, eläintiede, kemia, geologia ja mineralogia sekä meteoro-
logia ja fysiikka. Erikoistapauksessa saattoi suorittaa myös matematiikan kurssin, 
joka oli ensisijaisesti tarkoitettu metsäylioppilaille. Kemia ja kasvitiede kannatti 
suorittaa eri lukukausina, sillä ne olivat suurtöisiä. Valmistavat aineet olivat pe-
rustana varsinaisiin ammattiopintoihin, ja niistä saadut arvosanat huomioitiin 
Yliopiston stipendejä jaettaessa. Tarkoitus oli saada kaikki propedeuttiset kurssit 
suoritettua viimeistään kolmantena lukukautena. Samanaikaisesti valmistavien 
kurssien kanssa saattoi seurata opetusta rakennusopissa, maatalouskoneopissa, 
kansantaloudessa, kenttämittauksessa, meijeriopissa ja osallistua vieraan kielen 
(saksa, ranska, englanti) pro exercitio -harjoituksiin eli käännöskokeen harjoituk-
siin. Vieraan kielen – varsinkin englannin kielen – opinnoista oli apua erityisesti 
kandidaatin tutkintoa varten, sillä useat kurssikirjat ja tieteelliset julkaisut olivat 
vieraskielisiä. 

Opintojen ensimmäisenä kesänä suoritettiin 1–2 kuukauden pituinen meijeri-
harjoittelu.

Seuraavan lukuvuoden syyslukukaudella ja maatalousharjoittelua seuraavana 
kevätlukukautena seurattiin opetusta niin sanotuissa välipreliminääriaineissa 
(maanviljelystekniikka, maanviljelyszoologia, kasvipatologia, kotieläinanatomia 
ja maatalouskirjanpito), kuunneltiin luentoja varsinaisissa ammattiaineissa sekä 
osallistuttiin harjoitustöihin kenttämittauksessa, maanviljelyskemiassa, meijeri-
opissa, maanviljelystekniikassa, siementarkastuksessa, bakteriologiassa, koti-
eläinopissa, meijerikirjanpidossa, maanviljelystaloudessa ja kahdenkertaisessa 
maatalouskirjanpidossa. 

Kolmannen lukukauden jälkeen eli puolentoista vuoden opintojen jälkeen 
tavallisesti suoritettiin tammikuussa alkanut ja vuoden eli kaksi lukukautta kes-
tänyt maatalousharjoittelu jollakin tiedekunnan hyväksymällä maatilalla, jossa 
ylioppilas osallistui kaikkiin mahdollisiin maataloustöihin eli kasvinviljelyyn ja 
kotieläintenhoitoon sekä tilojen muihin maa- ja metsätaloustöihin. Jos opiske-
lija ei ollut aikaisemmin perehtynyt käytännön maatalouteen, hänen kannatti 
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suorittaa esiharjoittelu jollakin maatilalla ennen varsinaista harjoittelua. Lisäksi 
propedeuttiset opinnot oli hyvä suorittaa ennen maatalousharjoittelua.

Harjoittelun jälkeen jatkettiin opintoja välipreliminääriaineissa sekä kuun-
neltiin dosenttien pitämiä erikoisluentoja, kirjoitettiin harjoitusaineita ja val-
misteltiin laudatur-kirjoitusta. Maanviljelysopin korkeimpia arvosanoja varten 
tuli suorittaa 1–3 kuukauden pituinen koelaitosharjoittelu mieluiten kolmantena 
kesänä maatalousharjoittelun jälkeen. Vuosittain järjestettiin myös kahden vii-
kon pituisia loma- eli kesäkursseja Mustialassa heinäkuussa muun muassa sala-
ojitukseen ja kotieläinarvosteluun perehtymiseksi.

Tämän jälkeen suoritettiin lopputentit eri tutkintoaineissa. Agronomiatut-
kinnossa tutkintoaineita oli kuusi (maanviljelyskemia, maanviljelysoppi, koti-
eläinoppi, meijerioppi, metsätalous sekä kansantalous ja maanviljelystalous). 
Vähintään yhdessä aineessa oli tapana suorittaa laudatur-arvosana. Lisäksi tuli 
suorittaa maturiteettikoe eli äidinkielen kirjoituskoe, jota varten tuli kirjoittaa 
harjoitusaineita jossakin agronomiatutkintoon kuuluvassa aineessa.

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoa varten tuli suorittaa pro 
exercitio -kirjoituskoe eli käännöskoe saksassa, ranskassa tai englannissa sekä 
tutkinto vähintään neljässä oppiaineessa. Niissä tuli suorittaa vähintään kahdessa 
laudatur-arvosana tai yhdessä laudatur ja kahdessa cum laude approbatur. Yksi 
tutkintoaine oli pääaine, jossa laudatur-arvosana oli pakollinen. Tutkintoaineessa 
suoritettiin harjoitusaineita, joita oli tavallisesti viisi, sekä laadittiin laudatur-
tutkielma. Sen valmistuttua suoritettiin äidinkielen pro gradu -kirjoituskoe. Sen 
suorittaminen oikeutti myös agronomiatutkinnon suorittamiseen, ja kandidaa-
tintutkinto antoi saman pätevyyden kuin agronomiatutkinnon vastaavissa oppi-
aineissa.

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoon saattoi sisällyttää myös 
filosofisen tiedekunnan osastojen oppiaineita.1331

Metsänhoitajakoulutus vaati hyvää terveyttä ja normaalia näkökykyä ja kuu-
loa. Ennen opintoja kannatti perehtyä metsänhoitoalaan esimerkiksi osallistu-
malla metsänluku-, leimaus-, metsänviljely- tai uittotöihin. Tällaisen eräänlaisen 
ennakkoharjoittelun avulla saattoi saada jonkinlaisen kuvan metsänhoitajan 
ammatista sekä siitä, oliko edellytyksiä metsäopintoihin. Lisäksi vuoden 1933 
opinto-oppaassa painotettiin ulkoilun ja luonnon tuntemuksen merkitystä: ”ul-
koilmaelämä yleensäkin, kuten partiotoiminta tai metsästys on tulevalle metsän-
hoitajalle hyvää alkukoulutusta. – Kun metsänhoitaja toimessaan joutuu alitui-
sesti liikkumaan luonnon parissa, voidaan sanoa, että myös kiintymys luontoon 
ja sen elämään on tärkeä edellytys hänen menestykselliselle toiminnalleen.”1332

Yliopistolliset metsäopinnot alkoivat propedeuttisten aineiden (kasvitiede, 
kemia, mineralogia ja geologia, matematiikka sekä fysiikka ja meteorologia) 
kursseilla ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ensimmäisellä kevätlukukaudel-
la kuunneltiin myös metsänhoidon alkeiskurssin luentoja. Jos halusi suorittaa 
metsäpolitiikassa approbaturia korkeamman arvosanan, tuli ensimmäisenä 
lukuvuonna seurata myös kansantalous- ja tilastotieteen alkeiskurssiluentoja. 
Ennen kuin vuonna 1935 otettiin käyttöön numerus clausus Hyytiälän metsähar-
joitteluaseman kursseille, ensimmäisen kevään loppuun mennessä tuli suorittaa 
kasvitieteen ja vähintään kolmen muun valmistavan oppiaineen kurssi sekä met-
sänhoidon alkeiskurssin kuulustelu, jotta pääsi metsänhoidon harjoitustöihin. 
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Ensimmäisen lukuvuoden toukokuussa luento-opetuksen päätyttyä suoritet-
tiin uittoharjoittelu. Toukokuun lopulla alkoivat metsänhoidon ja osittain myös 
metsäteknologian harjoitustyöt Korkeakosken eli Hyytiälän harjoitteluhoito-
alueella. Harjoitustyöt kestivät syyskuun alkupuolelle lukuun ottamatta kolmen 
viikon lomaa. 

Toisena lukuvuonna keskityttiin ammattiopintoihin: kuunneltiin metsän-
hoidon, metsäarvioimisen, metsäpolitiikan ja metsäteknologian luentoja sekä 
suoritettiin apuaineiden kuten maaperäopin, kasvipatologian, metsäzoologian, 
suonkuivauksen ja lainopin kurssit sekä seurattiin metsänarvioimisen alkeis-
kurssiluentoja ja tehtiin niihin liittyviä laskuharjoituksia. Lisäksi tuli suorittaa 
viivoitin- ja kartanpiirustusharjoitukset. Joululoman saattoi käyttää puunjalos-
tusalan harjoitteluun ja jatkaa sitä muina loma-aikoina. Toisen lukuvuoden aika-
na kirjoitettiin myös harjoitusaineita maturiteettikoetta varten, joka suoritettiin 
syys- tai kevätlukukauden lopulla. Harjoitusaineet ja maturiteettikoe suoritettiin 
jostain metsänhoitotutkinnon neljästä pääaineesta (metsänhoito, metsänarvioi-
minen, metsäpolitiikka ja metsäteknologia).

Kaikki propedeuttiset opinnot, metsänarvioimisen alkeiskurssi, kartanpii-
rustusharjoitukset, kenttämittaus- ja vaaitusharjoittelu ja metsänarvioimisen 
valmistava harjoittelu piti olla suoritettu toisen lukuvuoden toukokuun loppuun 
mennessä. Metsänarvioimisen valmistava harjoittelu suoritettiin Malmgårdin ti-
lalla noin kolmen viikon aikana toukokuussa. Tämän jälkeen suoritettiin kesällä 
metsänarvioimisen varsinainen harjoittelu jossakin valtionmetsien hoitoalueella. 
Harjoittelu kesti noin neljä ja puoli kuukautta, ja sinä aikana saattoi myös kerätä 
materiaalia metsänarvioimisen, metsänhoidon tai metsäteknologian laudatur-
työtä varten. 

Kolmantena lukuvuonna oli vähemmän luentoja verrattuna edelliseen vuo-
teen, yleensä vain yksi viikkotunti kussakin pääaineessa. Silloin suoritettiin met-
säkirjanpidon ja puutavarakaupan kurssit sekä syyslukukaudella ja osittain ke-
vätlukukaudella metsänarvioimisen harjoitustöistä aiheutuneet sivutyöt. Loma-
ajat käytettiin laudaturtöiden valmisteluun. Kolmantena lukuvuonna pidettiin 
myös seminaariesitelmät ja alettiin suorittaa pääaineen tenttejä. Jos ei suorittanut 
tutkintoa kolmannen lukuvuoden kevätlukukauden lopulla, seuraavana kesänä 
saattoi jatkaa laudaturtöiden valmistelua tai osallistua lisäharjoitteluun. 

Neljäntenä lukuvuonna suoritettiin jäljellä olevat kuulustelut.
Suosituksen mukaan metsänhoitotutkinnossa tuli olla ainakin yhdessä pää-

aineessa laudatur-arvosana. 
Jos halusi suorittaa myös maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon, 

suositeltiin että oli muutaman vuoden metsänhoitajan työtehtävissä, jotta saisi 
kokemusta jatko-opintoja varten. Kandidaatintutkinnon oppiaineiksi suositeltiin 
muitakin kuin metsänhoitotutkinnon pääaineita eli matemaattis-luonnontieteel-
lisen oppiaineita sekä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteel-
lisiä oppiaineita tai yhteisen opetuksen oppiaineita.1333

Kun oli suorittanut kaikki virka- tai kandidaatin tutkintoon kuuluvat opin-
not, Yliopiston kassaan tuli maksaa kuulustelumaksut sekä erityinen lunas-
tus- ja sinettimaksu. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa valmistuneet 
eivät saaneet todistustaan publiikissa kuten filosofisessa tiedekunnassa saatiin, 
vaan todistukset jakoi tiedekunnan notaari. Agronomien ja maataloustieteissä 
kandidaatin tutkinnon suorittaneiden publiikkia vastaava tilaisuus oli sormus-
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juhla, jossa agronomit saivat agronominsormuksensa. Sormusjuhla oli vuosittain 
vähän ennen joulua, jolloin jaettiin sormukset niille samana vuonna valmistu-
neille, jotka olivat tilanneet itselleen sellaisen. Agronomisormuksen saattoi tilata 
myöhemminkin Agronomien Yhdistyksen kautta. Metsänhoitajilla ei ollut ennen 
toista maailmansotaa omaa sormusjuhlaa, mutta he saattoivat ostaa itselleen met-
sänhoitajasormuksen.1334
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3. Suoritetut tutkinnot
lukuvuosi KAND LIS AGR:IA METSH AGR:MI TRI
1902–03
1903–04 1
1904–05 4
1905–06 3
1906–07 1
1907–08 6 2 2
1908–09 5
1909–10 9 7 1
1910–11 13 8 29 2
1911–12 9 2 14 22 4
1912–13 5 3 14 30 1
1913–14 9 1 22 22 1
1914–15 11 1 18 45 5
1915–16 8 4 20 32 4
1916–17 13 4 23 39 1
1917–18 2 2 8 3 1
1918–19 14 4 32 27 5
1919–20 7 6 36 35 7
1920–21 16 3 29 51 4
1921–22 25 2 33 51 1
1922–23 22 5 35 45 4
1923–24 18 2 24 26 1
1924–25 24 1 37 35 0
1925–26 22 2 43 19 1
1926–27 32 2 29 15 6
1927–28 39 2 36 14 1
1928–29 23 2 33 16 3
1929–30 24 2 39 23 6
1930–31 19 5 28 35 2
1931–32 35 3 42 35 2
1932–33 25 2 38 27 4
1933–34 29 5 48 27 3
1934–35 29 2 35 25 4
1935–36 28 4 40 38 4
1936–37 33 6 40 69 4
1937–38 49 3 64 64 4
1938–39 42 6 59 55 3
1939–40 10 16 4 0
1940–41 55 3 77 77 4
1941–42 5 1 4 8 0
1942–43 27 1 43 52 3 2
1943–44 27 4 64 57 6 5
1944–45 36 4 39 24 16 2
yhteensä 814 101 1177 1177 25 103

(Lähteet: Kertomukset Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuosina 
1902–1945;  Kivinen – Laitakari 1958: 230–235, 239–240)

KAND = filosofian kandidaatin / maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin arvon saaneet
LIS = filosofian lisensiaatin / maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinnon suorittaneet
AGR:IA = agronomiatutkinnon suorittaneet
METSH = metsänhoitotutkinnon suorittaneet
AGR:MI = linjamuotoisen agronomitutkinnon suorittaneet
TRI = filosofian / maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatinarvoon sisältyvät väitökset, jotka oikeuttivat 

filosofian tohtorin / maatalous- ja metsätieteiden tohtorin arvoon
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Maanviljelys-taloudellisessa osastossa valmistui vain muutama filosofian kan-
didaatti tai lisensiaatti vuodessa ennen agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen 
alkua. Sen jälkeen kun tiedekuntaosaston toiminta oli vakiintunut, lukuvuon-
na 1910–1911 valmistui ennätysmäärä (13) filosofian kandidaatteja. Lukuvuon-
na 1917–1918 valmistuneiden lukumäärä laski vuoden 1918 sodan ja epävakaan 
tilanteen vuoksi. Samana lukuvuonna kirjoillaolleiden lukumäärä laski 372:sta 
125:een. Olosuhteiden normalisoiduttua ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
valmistuneiden kandidaattien, lisensiaattien, agronomien ja metsänhoitajien 
lukumäärät alkoivat kasvaa vuosittain lukuvuodesta 1920–1921 alkaen. Lukuvuo-
sina 1909–1924 suoritetuista virkatutkinnoista reilusti yli puolet eli 59 prosent-
tia oli metsänhoitotutkintoja, mikä kertoi metsätalouden ja metsäteollisuuden 
kasvusta. Maanviljelys-taloudellisessa osastossa suoritettiin virkatutkintoja (781 
tutkintoa) lähes neljä kertaa niin paljon kuin filosofian kandidaatin tutkintoja 
(201 tutkintoa). 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan aikana lukuvuosina 1924–1945 virka-
tutkintoja suoritettiin yhteensä 1573, joista oli 854 agronomia- ja 719 metsänhoito-
tutkintoja. Suoritettujen kandidaatin tutkintojen lukumäärä alkoi kasvaa 1920-lu-
vun alun jälkeen, ja lukuvuosina 1924–1945 suoritettiin yhteensä 613 kandidaatin 
tutkintoa. Myös suoritettujen kandidaatin tutkintojen osuus kaikista tutkinnoista 
kasvoi, mikä kertoi tieteellisten maatalous- ja metsäopintojen arvostuksen kas-
vusta: kun maanviljelys-taloudellisen osaston kaudella suoritettujen kandidaatin 
tutkintojen osuus oli noin 20 prosenttia kandidaatin ja virkatutkintojen koko-
naismäärästä, kandidaatin tutkintojen osuus kasvoi 28 prosenttiin maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Suoritettujen agronomiatutkintojen ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaa-
tin tutkintojen lukumäärässä oli pieni notkahdus ensin lukuvuonna 1923–1924 
ja myöhemmin lama-aikana lukuvuonna 1930–1931. Agronomia- ja kandidaatin-
tutkintojen lukumäärä kasvoi 1930-luvun lopulla. Talvisodan aiheuttaman kat-
koksen jälkeen uusia agronomeja ja kandidaatteja valmistui ennätysmäärä luku-
vuonna 1940–1941. Myös Jatkosodan aikana lukuvuonna 1943–1944 suoritettiin 
suuri määrä kandidaatin tutkintoja sekä agronomia- ja metsänhoitotutkintoja. 
Suoritettujen metsänhoitotutkintojen lukumäärä pieneni 1920-luvun loppupuo-
lella, mutta kasvoi jälleen huomattavasti 1930-luvun puolivälin jälkeen. 

Tohtorinväitösten vuotuisissa lukumäärissä (keskimäärin noin kolme väitöstä 
lukuvuodessa) tapahtui selvä hyppäys lukuvuosina 1914–1916, jolloin oli yhdeksän 
väitöstä. Tämä oli seurausta tiedekuntaosaston toiminnan vakiintumisesta noin 
vuoden 1910 jälkeen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen lukuvuonna 1918–1919 
oli ennätykselliset seitsemän väitöstä. Lukuvuosina 1923–1926 oli selvä taantuma, 
ja kukaan ei väitellyt lukuvuonna 1924–1925, mikä oli seurausta tiedekunnan 
toiminnan lamaannuksesta 1920-luvun alkupuoliskolla ja vuosikymmen puoli-
välissä sekä tutkinnonuudistuksesta, sillä vuonna 1925 otettiin käyttöön tieteellis-
ten tutkintojen uudet tutkintovaatimukset. Tämän jälkeen väitösten lukumäärä 
kasvoi lukuvuonna 1926–1927. Tiedekunnan promootio vuonna 1934 ei lisännyt 
tohtorinväitösten lukumäärää. 

Ensimmäinen filosofian kandidaatti valmistui maanviljelys-taloudellisen 
osaston toiminnan toisena lukuvuonna: 14. toukokuuta 1904 valmistui filosofian 
kandidaatiksi J. E. Sunila (1875–1936),1335 joka myös väitteli ensimmäisenä tiede-
kuntaosastossa tohtorin arvoa varten 11. syyskuuta 1907 Hattulan kunnan pelto-
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viljelyjärjestelmistä ja suoritti lisensiaatin tutkinnon 21.9.1907.1336 Ensimmäisten 
tiedekuntaosastosta valmistuneiden joukossa oli myös Lauri Kr. Relander, joka 
suoritti kandidaatin tutkinnon 18.3.1905. Karin Piispanen (myöh. Tholstrup-
Pedersen) oli ensimmäinen nainen, joka suoritti tiedekuntaosastossa filosofian 
kandidaatin tutkinnon vuonna 27.9.1911.1337 Vuonna 1910 Yliopiston ensimmäisen 
agronomiatutkinnon suoritti Tatu Nissinen.1338 Ensimmäiset naisagronomit oli-
vat Hilja Hemmo ja O. Eeva Vohlonen, jotka valmistuivat vuonna 1912.1339 

Ensimmäisen metsänhoitotutkinnon suoritti 30.5.1910 Henrik August Wre-
de.1340 Metsänhoitotutkinto oli pitkään vain miesten tutkinto. Suomen ja 
mahdollisesti myös maailman ensimmäinen nainen, joka suoritti metsänhoito-
tutkinnon, oli Toini Eklund (tutkinto 1. huhtikuuta 1921).1341 Ensimmäisenä Alek-
santerin-Yliopistossa filosofian kandidaatin tutkinnon metsätieteet pääaineenaan 
suoritti Ilmo Lassila (1885–1945, myöhemmin yliopiston metsänhoitaja 1919–1932 
ja metsäteknologian professori 1932–1945) 21. tammikuuta 1911.1342 August Renvall 
väitteli ensimmäisenä metsätieteissä tohtorin arvoa varten 17. huhtikuuta 1912.1343

Sen jälkeen kun maatalous-metsätieteellinen tiedekunta oli itsenäistynyt filo-
sofisesta tiedekunnasta vuonna 1924, suoritettiin maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa filosofian kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoja kevääseen 1925 
asti. Samaan aikaan eduskunnassa käsiteltiin maatalouskorkeakoulukysymystä, 
ja korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen tulevaisuus oli vielä ratkaisematta, 
joten tuolloin ei katsottu tärkeäksi perustaa uudelle tiedekunnalle uusia tieteellisiä 
tutkintoja Helsingin Yliopistossa.1344 Kun eduskunta ei hyväksynyt maatalous-
korkeakouluesitystä ja itsenäinen korkeakoulu ei toteutunut, annettiin 24.7.1925 
asetus maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnoista.1345 

Ensimmäiset maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnot suoritettiin 
lokakuussa 1925: ensimmäisenä tutkinnon suoritti E. A. Martin Hagfors 1.10.1925 
ja toisena Inkeri Gustava Valle 29.10.1925.1346 Ensimmäisen maatalous- ja met-
sätieteiden lisensiaatin tutkinnon suoritti filosofian kandidaatti Erik Lönnroth, 
tuleva metsänarvioimistieteen professori. Tiedekunta myönsi hänelle maatalous- 
ja metsätieteiden tohtorin arvon Floran päivänä 13. toukokuuta 1927. Samassa ko-
kouksessa tiedekunta valitsi maatalous- ja metsätieteiden tohtorin arvonmerkit 
eli tohtorin hatun ja taiteilija Margareta Ahlstedtin ja Toivo Vikstedtin suunnit-
teleman lyyran.1347 

Tiedekunta järjesti 31. toukokuuta 1934 ensimmäisen tohtoripromootionsa, jossa 
jaettiin ensimmäisen kerran maatalous-metsätieteiden tohtoreiden arvonmerk-
kejä. Promootio järjestettiin sen kunniaksi, että vuonna 1934 oli tullut kuluneeksi 
10 vuotta siitä, kun maatalous-metsätieteellinen tiedekunta oli aloittanut toimin-
tansa itsenäisenä tiedekuntana. Promootiojuhlien tarkoitus ei ollut ainoastaan 
juhlistaa tiedekunnan 10-vuotisjuhlavuotta vaan myös vahvistaa tiedekunnan 
sisäistä yhteisöllisyyttä aikana, jolloin maatalouskorkeakouluhanke näytti 
epäonnistuneen. Yliopistopromootion seremonioin ja symbolein – laakerein, 
diplomein, tohtorinhatuin, promootiorunoin ja -sävellyksin sekä päivällisin – 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta osoitti olevansa Helsingin Yliopiston 
perinteisten, jo promootioita viettäneiden tiedekuntien veroinen. Tiedekunnan 
promootio oli merkki siitä, että maatalous-metsätieteellinen tiedekunta halusi 
pysyä Yliopiston yhteydessä ja näin kehittää toimintaansa. 



321

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan rooli uutena tiedekuntana näkyi pro-
mootiossa siinä, että promootio pidettiin poikkeuksellisesti Säätytalon juhlasalis-
sa eikä promootioon kuulunut aktin ja päivällisten lisäksi muita juhlallisuuksia 
eikä jumalanpalvelusta. Promootio ei ollutkaan juhlallinen promootio: vuoden 
1958 promootion kutsukirjassa mainitaankin kaikki vuoden 1934 promootioon 
osallistuneet, joille kutsukirjan mukaan tiedekunta oli myöntänyt tohtorin arvon 
ilman juhlallista vihkimistä.1348 Myös muut melko vähän aikaa sitten akatemi-
soituneet oppialat olivat juhlineet aiemmin samana keväänä: ensimmäisen toh-
toripromootionsa oli pitänyt Teknillinen Korkeakoulu, jonka promootiojuhlalli-
suuksiin kuuluivat vain promootioakti ja päivällinen eikä muita juhlallisuuksia 
kuten korkeakoulun myöhemmissä promootioissa.1349

Uuden tiedekunnan rooli näkyi erityisesti siinä, ettei ensimmäisessä promoo-
tiossa vihitty lainkaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatteja maistereiksi. 
Filosofisen tiedekunnan maisteripromootioperinne oli jo hiipunut muissa maissa, 
ja myös Helsingin Yliopistossa oli pitkään keskusteltu filosofisen tiedekunnan 
maisteripromootioiden lakkauttamisesta. Siitä huolimatta maisteripromootioi-
den merkitys kasvoi toisen maailmansodan jälkeen, kun uusista tiedekunnista 
valtiotieteellinen tiedekunta omaksui maisteripromootioperinteet vuonna 
1950.1350 Toisaalta maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (ja sitä edeltänees-
sä maanviljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastossa) virkatutkintojen merkitys oli 
tärkeämpi kuin kandidaatintutkintojen, joten maisteripromootio ei ollut välttä-
mättä tarpeellinen. Virkatutkintoja suoritettiin huomattavasti enemmän kuin 
tieteellisiä tutkintoja: kevätlukukauteen 1934 mennessä agronomia- ja metsän-
hoitotutkintoja oli suoritettu yhteensä 1 400 kun taas filosofian kandidaatin ja 
maatalous-metsätieteiden kandidaatin tutkintoja oli suoritettu 473. Lisäksi lähes 
kaikki kandidaatintutkinnon suorittaneet olivat suorittaneet myös virkatutkin-
non. 

Promootion keskiössä olivat emeritusprofessorit A. K. Cajander ja Arthur 
Rindell, jotka promovoitiin ensimmäisiksi maatalous- ja metsätieteiden kunnia-
tohtoreiksi. He olivat molemmat väitelleet Aleksanterin-Yliopiston filosofisen 
tiedekunnan fyysis-matemaattisessa osastossa ja olleet merkittävästi mukana 
maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston perustamisvaiheissa 1900-luvun 
alussa. Lisäksi professori Cajanderilla oli ollut aktiivinen rooli itsenäisen maa-
talous-metsätieteellisen tiedekunnan perustamisessa. Tiedekunnan promootio-
juhla oli myös ikään kuin tiedekunnan kiitos- ja läksiäisjuhla Cajanderille. Hän 
oli juuri joutunut luopumaan professorin virastaan. Åbo Akademin varakansleri, 
maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston ensimmäinen dekaani, professori 
Arthur Rindell sai maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtorin arvon arvokkaas-
ta ja monivuotisesta työstä tiedekunnassa, sen perustamisvaiheessa ja myös met-
säopetuksen aloittamisvaiheessa. Professori A. K. Cajander promovoitiin kunnia-
tohtoriksi merkittävistä ansioista tiedekunnan sekä metsätieteiden hyväksi.

Promootion kunniavieras oli tasavallan presidentti P. E. Svinhufvud, jonka 
poika Eino Svinhufvud promovoitiin tohtoriksi. Aluksi professori Rurik Pihkala 
piti tervehdyspuheen, jossa hän loi katsauksen maa- ja metsätalouden vaikeaan 
tilanteeseen 1930-luvun alun maatalouspulan kaudella: ”Maatalousmetsätieteel-
lisessä tiedekunnassa työskentelijöiden ja opiskelijoiden tehtävänä on osaltaan 
etujoukkona taistella sitä tietämättömyyttä vastaan, jonka seurauksena nykyinen 
vaikea taloudellinen aika maassamme on ollut.” Professori Pihkala myös pai-
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notti juhlatilaisuuksien merkitystä yhteishengen luomisessa vaikeina aikoina: 
”Kuten akateemisen väen aikaisemminkin on täytynyt koota uskoa tulevan työn 
menestymiseen, niin tahdomme mekin tämän hetken viettää yhdessä, toivoen 
voivamme yhä paremmin työskennellä päämäärämme hyväksi: tiedon avarta-
miseksi maatalouden ja metsätalouden alalla isänmaamme hyväksi ja sen kansan 
onneksi.” 

Suomalaisen metsätieteiden nousu kansainvälisen tutkimuksen kärkeen nä-
kyi myös ensimmäisessä promootiossa, jossa juhlaesitelmän piti metsätieteissä 
väitellyt M. Lappi-Seppälä, ja vielä myöhemmin promovoitujen puolesta puhui 
professori Erik Lönnroth. Tohtori Lappi-Seppälä piti juhlaesitelmän sekametsik-
kötutkimuksesta, joka oli edistynyt A. K. Cajanderin metsätyyppiteorian ansiosta 
ja jolla näytti olevan suurta merkitystä metsätalouden kehitykselle. Esitelmän jäl-
keen korokkeelle nousi promoottori, kotieläintieteen professori Georg von Wendt, 
joka oli virkaiältään vanhin professori. Hän promovoi ensin kunniatohtorit ja 
tohtorit. Promovoitujen puolesta onnitteluun vastasi professori Erik Lönnroth, 
joka korosti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan erikoisasemaa: se ei ollut 
ainoastaan opetusta ja tutkimusta varten vaan sillä oli myös vastuu Suomen maa- 
ja metsätalouden menestyksestä. Lönnrothin mielestä promovoitujen tohtoreiden 
tehtävä oli edistää tiedettä ja kehittää taloudellisen toiminnan tehokkuutta.1351

4. Linjamuotoiset virkatutkinnot

Samaan aikaan kun alkoi jälleen keskustelu itsenäisen maatalouskorkeakoulun 
perustamisesta,1352 vuonna 1919 maanviljelys-taloudellinen osasto teki ehdotuk-
sen maatalousopetuksen virkatutkintojen uudistamisesta. Tavoitteena oli vuoden 
1918 sisällissodan ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen lyhentää agronomiyli-
oppilaiden opiskeluaikaa eli tehostaa koulutusta sekä saada eri aloihin erikois-
tuneita agronomeja ja näin parantaa agronomiprofession asemaa. Uudistuksen 
avulla tiedekuntaosasto yritti parantaa yliopistollista agronomikoulutusta ja 
torjua maatalouskorkeakouluhanketta, sillä yhtenä keskeisenä perusteluna pe-
rustaa korkeakoulu oli agronomikoulutuksen tehottomuus.1353 Ehdotus linja-
muotoisesta agronomitutkinnosta ei kuitenkaan toteutunut tiedekuntaosaston 
monien muiden uudistusehdotusten tavoin, sillä kysymys maatalousyliopistosta 
jäi avoimeksi. 

Huhtikuussa 1919 maanviljelys-taloudellinen osasto ehdotti agronomivirka-
tutkinnon uudistusta. Tulevia opettajia, neuvojia ja muita virkamiehiä varten 
oli agronomiatutkinto, joka osaston mielestä piti jakaa neljään eri linjaan, jot-
ta opiskelijat voisivat erikoistua kukin tiettyyn alueeseensa. Samalla voitaisiin 
myös rajoittaa opintoaikojen pitenemistä sekä välttää tarpeetonta paneutumista 
useisiin oppiaineisiin. Agronomitutkinnon voisi suorittaa maanviljelyksessä, 
kotieläinhoidossa, maanviljelystaloudessa ja maitotaloudessa. Erityisesti osasto 
perusteli maanviljelystaloudellisen linjan perustamista: tuottavuusvaatimukset 
olivat tehostaneet maataloutta ja muuttaneet vanhentuneita käytäntöjä, joten pi-
täisi luoda opintolinja, jossa tulevat agronomit erikoistuisivat muun muassa maa-
talouskirjanpitoon, agraaripolitiikkaan ja osuuskuntatoimintaan. Maitotalouden 
linjaa tarvittiin, sillä maitotuotannosta oli tullut suurteollisuutta. 



323

Lisäksi tiedekuntaosasto ehdotti, että tuleville maanviljelijöille ja valtion 
tilanhoitajille eli sellaisille, jotka suuntautuivat käytännönläheisiin tehtäviin 
eivätkä ammatissaan tarvinneet mitään erityistä erikoisosaamista vaan tietoa 
maatalouden eri aloilta, perustettaisiin maataloustutkinto, joka vastaisi pääosin 
silloista agronomiatutkintoa. Maataloustutkintoon sekä neljään eri agronomiseen 
virkatutkintoon kuuluisivat tietyt oppiaineet sekä valmistavat ja täydentävät op-
piaineet.1354 

Myöhemmin vuonna 1930 Cajanderin komitea ehdotti jälleen mietinnössään 
linjamuotoista agronomitutkintoa, joka tuolloin oli jo otettu käyttöön monissa 
maissa. Tavoitteena oli ensinnäkin, että tulevat agronomit erikoistuisivat maa-
taloustieteiden tiettyyn alaan opiskeluaikanaan, ja toisaalta haluttiin lisätä oman 
alan käytännön harjoittelua opiskeluaikana.1355 Asiasta keskusteltiin pitkään 
maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, kunnes maaliskuussa 1939 tiede-
kunnan kokous päätti ehdottaa nelilinjaista agronomitutkintoa. Konsistori puolsi 
esitystä ja hyväksyi asetusehdotuksen syksyllä 1939.1356 

Talvisodan jälkeen 26.4.1940 annettiin asetus linjamuotoisesta agronomitut-
kinnosta, joka otettiin käyttöön syyslukukaudella 1940. Linjoja oli neljä: kasvin-
viljelys-, kotieläin-, talous- ja meijerilinja. Yleislinja ei toteutunut, vaikka siitä 
keskusteltiin pitkään. Jokaisella linjalla oli omat perus-, apu- ja pääaineensa.1357 

Uusi linjamuotoinen agronomitutkinto herätti pian arvostelua: puutteena 
pidettiin, ettei kasvitiede kuulunut kaikkien linjojen oppiaineisiin, että opinnot 
olivat sidoksissa rajattuihin linjoihin, mikä saattoi vaikeuttaa myöhempiä jatko-
opintoja, että saman tutkintoaineen vaatimukset olivat erilaiset eri linjoille, ja 
että tutkintoon ei voinut sisällyttää muita oppiaineita kuin linjojen pakollisia 
aineita, joten tutkintoja ei voinut syventää tai täydentää. Lisäksi katsottiin, että 
talouslinjalta valmistuneiden naisagronomien oli vaikea saada tutkinnon edel-
lyttämiä toimia. Tämän vuoksi agronomitutkintoa uudistettiin jo vuonna 1951, 
jolloin luovuttiin linjamuotoisesta tutkinnosta.1358

Myös metsänhoitotutkinto uudistettiin toisen maailmansodan aikana, sillä 
metsätalous katsottiin tärkeäksi osaksi sodanjälkeistä jälleenrakennusta, ja metsä-
tieteiden kehitys vaati korkeimman metsäopetuksen uudistamista. Lisäksi talou-
dellinen kilpailu vaati entistä enemmän liiketalouden osaamista. Linjamuotoisel-
la metsätutkinnolla haluttiin myös estää opiskeluajan pitenemistä, sillä opiskelijat 
saattoivat erikoistua tiettyyn linjaan sen sijaan, että olisivat opiskelleet useita eri 
oppiaineita.1359 Keväällä 1942 konsistori hyväksyi ehdotuksen linjamuotoisesta 
metsätutkinnosta, josta annettiin asetus sotatoimien vuoksi vasta tammikuussa 
1944. Metsätutkinnon saattoi sen jälkeen suorittaa yleis-, suo-, taloustieteellisellä, 
teknisellä tai puukaupallisella linjalla. Puukaupallisen linjan opintoihin ei aluksi 
kuulunut metsänhoidon harjoittelua, eivätkä sillä valmistuneet olleet oikeutettuja 
metsänhoitajan arvonimeen. Uusi linjamuotoinen metsätutkinto ei vaatinut uusia 
opetusvirkoja, mutta vuonna 1944 metsäpolitiikan professuurin nimi muutettiin 
metsätalouden professuuriksi, jotta oppituolin nimi vastaisi uusia opetusvelvolli-
suuksia: metsätalouden professori vastasi apulaisprofessoreiden avustaman met-
sätaloustieteen kansantaloudellisesta, liiketaloudellisesta ja markkinaopillisesta 
suunnasta.1360  

Sen jälkeen kun agronomi- ja metsänhoitajatutkinnot oli uudistettu, haluttiin 
uudistaa myös maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tieteelliset tutkinnot. 
Niiden tutkintomääräykset olivat jo yli 20 vuotta vanhat ja maatalous- ja metsä-
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tieteet olivat kehittyneet, joten maaliskuussa 1945 annettiin asetus tiedekunnan 
tieteellisten tutkintojen uusista tutkintomääräyksistä. Tuolloin maatalous- ja met-
sätieteiden kandidaatin tutkinnosta poistui vaatimus joko osallistua vähintään 
yhden vuoden ajan ”käytännön maanviljelykseen” tai todistaa ”käytännöllinen 
harjaannus metsänhoidon alalla”, ja käytännöllinen harjoittelu liitettiin suoraan 
joidenkin tutkintoaineiden vaatimuksiin. Lisensiaatin tutkinnossa oli aikai-
semmin kolme tutkintoainetta, mutta vuonna 1945 tutkintoaineiden lukumäärä 
supistettiin kahteen. Vähintään toisen tutkintoaineen piti olla maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan oppiaine, ja toinen saattoi olla filosofisen tiedekunnan tai 
valtiotieteellisen tiedekunnan oppiaine. Lisensiaatin tutkintovaatimuksista pois-
tui käytännön harjoittelun vaatimus eli vaatimus hoitaa maatilaa tai harjaantua 
metsänhoidossa. Tutkinto edellytti painosta julkaistua väitöskirjaa. Tutkinnon 
suorittanut saattoi saada maatalous- ja metsätieteiden tohtorin arvon.1361

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan agronomi- ja metsänhoitotutkinnon 
muuttaminen linjamuotoiseksi sekä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja 
lisensiaatin tutkintojen uudistamien eivät tähdänneet ainoastaan koulutuksen 
tason nostamiseen vaan myös ylioppilastulvan rajoittamiseen: sodan aikana oli 
odotettavissa, että rauhan aikana Yliopistoon tulisi entistä enemmän ylioppilaita, 
mutta linjamuotoiset opinnot ja erikoistuminen eli opintojen eteneminen tietyn 
suunnitelman mukaisesti nopeuttaisi opintoja ja lyhentäisi opiskeluaikoja.1362 
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5. Väitökset

Maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan väitösten oppiaineet lukuvuosina 1907–1945 
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1907–08  2            2
1908–09              
1909–10              
1910–11 1 1            2
1911–12 2 1 1    1       5
1912–13   1           1
1913–14        1      1
1914–15 1 1   1  2       5
1915–16  2  1   1       4
1916–17    1          1
1917–18   1           1
1918–19 1   1   2       4
1919–20   1 2   3 1      7
1920–21   2  1  1       4
1921–22  1            1
1922–23  1  1   1  1     4
1923–24  1            1
1924–25              
1925–26        1      1
1926–27 1   1  1 2     1  6
1927–28      1        1
1928–29 1   1   1       3
1929–30 2 1      1 1   1  6
1930–31    2          2
1931–32  2            2
1932–33   1     1   1  1  4
1933–34     1       2  3
1934–35  1     1   1  1  4
1935–36 1       1 1  1   4
1936–37    1      2 1   4
1937–38 1  1   1   1     4
1938–39 1  1       1    3
1939–40              
1940–41 2     1   1     4
1941–42              
1942–43    1 1          2
1943–44    1   1 1 1    1 5
1944–45  1  1          2
yhteensä 14 16 9 14 3 4 17 6 6 5 2 6 1 103

(laadittu liite 2:n (Maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väi-
töskirjat väittelyjärjestyksessä lukuvuosina 1907–1945) pohjalta) 
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Lukuvuosina 1907–1945 maanviljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastossa ja maa-
talous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tarkastettiin yhteensä 103 väitöskirjaa. 
Noin 58 prosenttia (60 väitöstä) väitöksistä kuului maataloustieteisiin, kolmas-
osa (34 väitöstä) metsätieteisiin ja noin kahdeksan prosenttia (yhdeksän väitöstä) 
yhteisen opetuksen oppiaineisiin. Ensimmäinen maataloustieteiden väitös oli 
vuonna 1907 ja metsätieteiden vuonna 1912.

Maataloustieteissä väiteltiin eniten maanviljelysopissa, jossa oli 16 väitöstä. Tä-
hän vaikutti myös se, että alkuvuosina kaikkia professuureja ei ollut täytetty eikä 
kaikilla oppiaineilla ollut omaa professuuria, jolloin väittelijä puolusti esimerkiksi 
agraaripolitiikkaan kuuluvaa tutkimusta pääaineenaan maanviljelysoppi. Maa-
talouskemiassa ja -fysiikassa sekä kotieläinopissa (vuodesta 1940 kotieläintiede) 
oli molemmissa 14 väitöstä. Maanviljelyskemiassa ja -fysiikassa ei ollut väitöksiä 
lukuvuosina 1919–1926 viranhaltijan vaihdoksen vuoksi, sillä professori Rindell 
jäi eläkkeelle vuonna 1919 ja Johannes Valmari nimitettiin hänen seuraajakseen 
vasta vuonna 1923. Georg von Wendt nimitettiin kotieläinopin professoriksi 
vuonna 1910, mutta oppiaineen ensimmäinen väitös oli lukuvuonna 1915–1916. 
Maanviljelysopin professuurin nimitysprosessi vuosina 1922–1934 ei juurikaan 
heijastunut väitösten lukumäärään samana aikana. Sen jälkeen kun professoriksi 
nimitettiin J. O. Sauli vuonna 1934, ennen vuotta 1945 oppiaineessa väitteli ainoas-
taan yksi vuonna 1934. Maanviljelystaloudessa oli tauko väitöksissä lukuvuosina 
1921–1937. Samaan aikaan vuosina 1926–1932 oli meneillään maanviljelystalouden 
professuurin virannimitysprosessi, ja virkaa hoiti neljä eri virkaatekevää profes-
soria.1363 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan oppiaineisessa oli eniten (17) väitök-
siä metsänhoitotieteessä, jossa lukuvuosina 1914–1921 oli peräti yhdeksän väitös-
tä. Metsänhoitotieteen tohtoriväitösten suuri lukumäärä kertoo metsänhoidon 
professori Cajanderin kannustavasta ohjauksesta sekä vuonna 1918 toimintansa 
aloittaneen Metsätieteellisen koelaitoksen uusista tutkimusviroista. Sen jälkeen 
kun Erkki Laitakari nimitettiin Cajanderin seuraajaksi vuonna 1936, metsänhoi-
totieteessä oli vain yksi väitös ennen vuotta 1945. Metsänarvioimistieteessä oli 
yksi väitös aina viiden tai kuuden vuoden väliajoin vuosina 1914–1943. 

Metsätieteiden väitöskirjojen sivumäärät kasvoivat ennen toista maailmaso-
taa, ja vuosina 1935–1944 ne olivat sivumäärältään laajempia kuin aikaisemmin 
ja myöhemmin toisen maailman sodan jälkeen. Metsätieteissä väitelleistä 31 pro-
senttia oli Helsingin Yliopiston palveluksessa, 26 prosenttia oli Metsähallituksen 
tai Maataloushallituksen palveluksessa, 23 prosenttia Metsätieteellisen koelai-
toksen palveluksessa, kolme prosenttia metsäteollisuuden palveluksessa, kolme 
prosenttia metsäoppilaitosten palveluksessa ja 11 prosenttia muissa tehtävissä.1364 

Tiedekunnan yhteisen opetuksen oppiaineissa eniten väitöksiä (kuusi väitöstä) 
oli kasvibiologiassa ja kasvipatologiassa, jossa oli ylimääräinen professuuri vuo-
desta 1921 alkaen.

Ensimmäinen Suomessa maataloustieteissä väitellyt nainen oli Synnöve von 
Hausen (myöh. von Hausen-Saubert, 1900–1987). Hänen väitöskirjansa The Role 
of Vitamin C in the Growth of Higher Plants (1936) oli toinen tiedekunnassa tar-
kastettu englanninkielinen väitöskirja. Lisäksi von Hausen oli ainoa nainen, joka 
väitteli maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ennen toisen maailmanso-
dan päättymistä – seuraavan kerran nainen puolusti väitöstään tiedekunnassa 
vuonna 1948. Ensimmäinen naispuolinen maatalous- ja metsätieteiden tohtori 
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Synnöve von Hausen sai paljon huomiota lehdistössä. Agronomiksi valmistuttu-
aan hän suuntautui tutkijaksi ja sai assistentin paikan A. I. Virtasen johtamasta 
Valion laboratoriossa. Siellä laboratorionjohtaja Virtanen rohkaisi assistenttiaan 
tekemään väitöskirjan. Synnöve von Hausenin tutkimus sai myös huomiota kan-
sainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Sodan jälkeen von Hausen-Saubert palasi 
Virtasen laboratorioon, joka oli muuttanut nimensä Biokemialliseksi tutkimus-
laitokseksi. Vuonna 1953 hän siirtyi stipendiaattina Etelä-Afrikkaan Pretorian 
yliopistoon ja sieltä työuransa lopuksi Etelä-Afrikan maatalousministeriön pal-
velukseen.1365 



328

Väitöskirjojen kieli lukuvuosina 1907–1945
 lukuvuosi suomi  ruotsi saksa  englanti Yhteensä

1907–08 1  1   2
1908–09   0
1909–10   0
1910–11  2  2
1911–12  4  4
1912–13  1  1
1913–14  1  1
1914–15  1 4  5
1915–16 1 3  4
1916–17  1  1
1917–18  1  1
1918–19 4 1  5
1919–20 6 1  7
1920–21 3 1  4
1921–22 1  1
1922–23 2 2  4
1923–24 1  1
1924–25   0
1925–26  1  1
1926–27 4 1 1 6
1927–28 1  1
1928–29 3  3
1929–30 3 3  6
1930–31 1 1  2
1931–32 1 1  2
1932–33 4  4
1933–34 2  3
1934–35 4 1  4
1935–36 3 1 4
1936–37 4 4
1937–38 3 4
1938–39 1 1 1 3
1939–40 1 1 0
1940–41 4  4
1941–42  0
1942–43 2  2
1943–44 3 2  5

1944–45 2   2

yhteensä 65 3 32 3 103

Lähes kaksi kolmasosaa maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsä-
tieteellisen tiedekunnan väitöskirjoista oli suomenkielisiä ja kolmasosa saksan-
kielisiä. Suurin osa ennen lukuvuotta 1918–1919 tarkastetuista väitöskirjoista eli 16 
väitöskirjaa 21:stä oli saksaksi. Tämän jälkeen suomen kieli yleistyi väitöskirjojen 
kielenä. Tähän vaikutti osaltaan se, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
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saksan kielen käyttö oli kielletty valtioneuvoston kirjapainossa, jossa painettiin 
myös tieteellisiä sarjoja. Tämän vuoksi muun muassa Uunio Saalas joutui jul-
kaisemaan väitöskirjansa suomeksi vuonna 1919.1366 Vain kolme väitöskirjaa oli 
ruotsin kielellä ja kolme englannin kielellä lukuvuosina 1907–1945. Monet äidin-
kieleltään ruotsinkieliset julkaisivat väitöskirjansa saksaksi. Toisen maailman-
sodan jälkeen englanti yleistyi väitöskirjojen kielenä mutta myös saksa säilyi 
pitkään väitöskirjojen yleisenä kielenä.1367 Suurin osa väitöskirjoista oli suomen 
kielellä, sillä maatalous- ja metsätieteet olivat vielä uusia oppialoja Suomessa, ja 
suomenkieliset väitöskirjat olivat opinnäytteiden lisäksi ammattikunnan oppi-
kirjoja ja hakuteoksia.1368

6. Ainejärjestöt

1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä syntyivät maanviljelys-taloudellisen 
osaston ensimmäiset tiedekunta- tai ainejärjestöt, jotka olivat samalla myös Yli-
opiston ensimmäiset varsinaiset tiedekuntajärjestöt. Tämä kertoi siitä, että maa-
talous- ja metsäylioppilaiden opinnot olivat erilaisia kuin muiden ylioppilaiden, 
ja he pitivät tärkeimpänä luoda keskinäistä yhteenkuuluvuutta. 

Kun syyslukukaudella 1907 alkoi Yliopistossa agronomikoulutus, Maatalous-
ylioppilaiden yhdistys Sampsa perustettiin 26. lokakuuta 1907 yhdistämään maa-
taloutta opiskelevia ja vaalimaan Yliopistossa Mustialan perinteitä.1369 Sampsan 
toiminta alkoi hyvin vilkkaana. Vuonna 1908 Kaarlo Teräsvuori käynnisti maa-
taloussanojen keruutyön, jonka tuloksena syntyi muun muassa noin 4 000 sanan 
suomalais-saksalainen sanasto maaperäopin alalta. Professori Grotenfeltin aloit-
teesta sampsalaiset aloittivat ylioppilasosakuntien tapaan kotiseutututkimustyön 
sekä kesäretkeilyn, joista tehtiin julkaisuja. Ensimmäisinä vuosina Sampsa seu-
rasi myös professoreiden nimitysprosesseja, teki kurssikirjojen yhteisostoja, otti 
kantaa maatalouskirjaston ja ylioppilaskunnan kirjaston hankintoihin, järjesti 
harjoittelupaikkoja maatiloilta ja alkoi julkaista vuodesta 1909 Sampsatar-lehteä. 

Tärkeä osa ainejärjestön toimintaa oli maatalousylioppilaiden sosiaalisen 
elämän ylläpitäminen: vuonna 1908 järjestettiin ensimmäiset pikkujoulujuhlat, 
ja Sampsa järjesti illanviettoja myös forstien eli metsäylioppilaiden kanssa. Itse-
näistymisen ja sisällissodan jälkeen sosiaalinen elämä eli erilaisten kokousten, 
kutsujen ja juhlien määrä lisääntyi. Vuonna 1921 syntyi traditio, että kunkin osa-
kunnan sampsalaiset pitivät omia juhliaan.1370 

Sampsa oli myös alusta alkaen merkittävä ylioppilaiden opintojen taloudel-
linen tukija ja kannustaja. Vuonna 1908 yhdistys sai Mustialan maanviljelys- ja 
meijeriopiston oppilasyhdistykseltä Mustialan Kumppanuuskunnan stipendira-
haston, josta myönnettiin opintolainoja, ja matkastipendejä ulkomaisiin opin-
tomatkoihin. Vuonna 1908 kerättiin pääoma opintorahastoon, josta Sampsan 
alkoi vuonna 1915 myöntää jäsenilleen lyhytaikaisia, halpakorkoisia vippilainoja 
kurssikirjojen ostoa varten sekä stipendejä itsenäiseen maataloustieteelliseen 
tutkimustoimintaan.1371 Myöhemmin sampsalaiset kartuttivat opintorahastoa 
keräyksin. Suurimpia Sampsan rahastoja 1930-luvulla oli Valion vuonna 1922 
lahjoittama opintolainarahasto ja vuonna 1924 lahjoittama lisälainarahasto, 
joista ainejärjestö jakoi opintolainoja meijerioppia ja karjataloutta opiskeleville. 
Vuonna 1923 Sampsan savolaiset jäsenet perustivat professori Gösta Grotenfeltin 
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rahaston, josta jaettiin tutkimusstipendejä maanviljelysopin pääaineopiskelijoille. 
Lisäksi vuonna 1927 perustettiin Vapaussodassa kuolleen agronomi Ilmari Linko-
lan stipendirahasto, ja vuonna 1939 Keskusosuusliike Hankkija lahjoitti pääoman 
Hankkijan stipendirahastoon.1372

Vuodesta 1920 alettiin järjestää Sampsan aloitteesta Mustialassa kesäkursseja, 
joihin kuului luentoja ja käytännöllisiä harjoitustöitä. Kesäkurssit – eräänlainen 
forstien Hyytiälän kesäharjoittelun vastine – olivat tärkeä osa maatalousyliop-
pilaiden opintoja, sillä niillä annettiin käytännön opetusta erityisesti salaojituk-
sesta. Kesäkurssit olivat myös tärkeä toverihengen muodostaja, sillä opiskelun 
ohessa kursseilla oli paljon vapaata ohjelmaa. Mustialan kesäkurssit loppuivat 
1940-luvulla, kun Malmgårdin tila siirtyi tiedekunnalle koetilaksi.1373

Monien muiden ylioppilasjärjestöjen tapaan keskeinen osa Sampsan toimintaa 
1920–1930-luvuilla oli yhteistyö sukulaiskansojen, erityisesti virolaisten kanssa. 
Ensimmäisen kerran kaksi sampsalaista vieraili Tartossa vuonna 1921, ja seuraa-
vana vuonna saapui tarttolaisen Akateemisen Maatalousseuran eli Akadeemiline 
Põllumajanduslik Seltsin (APS) maatalousylioppilaiden ryhmä opintomatkalle 
Helsinkiin. 1920-luvulla virolaiset maatalousylioppilaat alkoivat suorittaa har-
joittelukursseja Helsingin Yliopistossa, ja Sampsa ja APS järjestivät vuosittain 
yhteisiä ylioppilaspäiviä.1374 Vuonna 1930 Sampsa solmi ystävyyssopimuksen 
tarttolaisen APS:n kanssa. Seuraavana vuonna tehtiin ensimmäinen opintomat-
ka Viroon professori K. T. Jutilan johdolla. Vuonna 1933 alkoi stipendiaattivaihto, 
ja vuosina 1934–1939 Suomessa kävi neljä APS:n stipendiaattia ja Virossa kuusi 
sampsalaista stipendiaattia.1375 Sampsalaiset tekivät myös matkan Ruotsiin vuon-
na 1930 ja Saksaan vuonna 1937.1376

Vuonna 1939 sampsalaiset alkoivat suunnitella oppilasasuntoloita. Tuolloin 
huhtikuussa 1939 Sampsan kokouksessa ehdotettiin ensimmäisen kerran Viikkiin 
rakennettavia maatalousylioppilaiden opiskelija-asuntoloita. Hanke ei kuiten-
kaan edennyt sodan vuoksi.1377 Vuotta aikaisemmin Suomen Ylioppilaskuntien 
Liiton puheenjohtaja, metsäpolitiikan professori Eino Saaren johtama ylioppilas-
liikuntakomitea oli ehdottanut Helsingin lähettyville rakennettavaa ylioppilas-
kylää, jonka tarkoitus oli parantaa ylioppilaiden asuin- ja ravitsemusoloja.1378 
Tämäkään hanke ei edennyt toisen maailmansodan vuoksi.

Agronomiopintoihin ja maatalouteen liittyvien aiheiden lisäksi Sampsassa 
keskusteltiin vilkkaasti myös muista aikakauden suurista kysymyksistä kuten 
maatalouskorkeakoulukysymyksestä,1379 Yliopiston suomalaistamisesta, Akatee-
misesta Karjala-Seurasta, pula-ajasta ja raittiusliikkeestä.1380 Vuonna 1939 Samp-
sa järjesti yhdessä Metsämiesten ja Agro-Forst-föreningenin kanssa Yliopiston 
Päärakennuksessa yhteisen kokouksen, jossa keskusteltiin linnoitustöistä Karja-
lan Kannaksella. Tämän kokouksen innoittamana myös muut ylioppilasjärjestöt 
lähtivät mukaan hankkeeseen ja osallistuivat linnoitustalkoisiin kesällä 1939.1381 

Myös metsäylioppilaat järjestäytyivät heti sen jälkeen, kun metsäopetus oli al-
kanut Aleksanterin-Yliopistossa. Metsänhoidon ylioppilaiden Ylioppilasyhdistys 
Metsämiesten (nykyisin Metsäylioppilaat ry.) vanhin säilynyt pöytäkirja on 
helmikuulta 1909, jolloin metsäylioppilaat kokoontuivat Ylioppilastalolla. Yh-
distyksen tarkoitus oli alusta alkaen jatkaa Evon oppilaiden yhdistyksen, Evon 
toverikunnan perinteitä sekä hoitaa sen lainarahastoa samalla tavalla, kuin ai-
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kaisemmin perustettu maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa jatkoi Mustialan 
kumppanuuskunnan perinteitä. 

Metsämiesten ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ilvessalo, joka 
oli myöhemmin dosentti ja vastasi metsänhoitotieteen opetuksesta metsänhoito-
tutkintoa varten. Hänen lisäkseen Metsämiesten toiminnan keskeisiä hahmoja 
olivat muun muassa Mauno Pekkala ja Yrjö Ilvessalo. Lainarahastolle vahvistet-
tiin ensimmäiset säännöt maaliskuussa 1909. 

Sampsan tavoin Metsämiesten yhdistys painotti suomen kieltä, sillä se alkoi 
jo vuonna 1909 keskustella suomenkielisen metsäsanaston tekemisestä. Hanke ei 
kuitenkaan toteutunut. Toinen metsänhoitajakunnan kannalta merkittävä aloite 
oli metsänhoitajasormus, jota forstit suunnittelivat ahkerasti mutta tuloksetta 
vuosina 1913–1914. Alkuvuosina yhdistyksessä suunniteltiin myös oppikirjojen 
yhteistilausta sekä yritettiin saada lisää metsäkirjallisuutta ylioppilaskunnan 
kirjastoon.1382 

Yhdistyksen julkaisutoiminta alkoi vuonna 1912 julkaistusta Evon metsäopis-
ton 50-vuotismuistojulkaisusta Evon muistoja. Oma lehti, Metsämiehet, päätettiin 
perustaa vuonna 1913, mutta alkuvaikeuksien vuoksi sen ensimmäinen numero 
julkaistiin vasta vuonna 1915.

Metsämiehen viettivät ensimmäisen kerran vuosijuhliaan vuonna 1911, ja niis-
tä muodostui merkittävä osa yhdistyksen toimintaa samoin kuin ohjelmallisista 
kokouksista. Metsämiehet olivat myös läheisessä yhteistyössä Sampsan kanssa 
alkuvuosista alkaen. Erilaiset urheilukilpailut olivat tärkeä osa yhdistyksen toi-
mintaa. Metsämiehet olivat aktiivisia jääkäriliikkeen perustamisessa: he olivat 
mukana Uudeksi Metsätoimistoksi nimetyn salaisen värväystoimiston toimin-
nassa, metsätieteellisen laitoksen piirustussaleissa piirrettiin salaa karttoja, ja 
monet metsäylioppilaat lähtivät Saksaan kouluttautumaan jääkäreiksi.1383

Vuonna 1928 Metsämiesten yhdistyksen nimeksi muutettiin Metsätieteen yli-
oppilaiden yhdistys Metsämiehet. Metsätieteen ylioppilaat -nimitys vakiintui 
vähitellen yhdistyksen piirissä. Ensimmäisen ulkomaanmatkan metsämiehet 
tekivät Viroon vuonna 1926. Samana vuonna yhdistys jakoi ensimmäiset stipen-
dinsä ja järjesti vuonna 1926 kilpailu metsänhoitajasormuksesta.1384

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi keväällä 1929 Metsämiehet teki 
matkan Latviaan, sillä vuotta aikaisemmin latvialaiset metsäylioppilaat olivat 
vierailleet Suomessa. Huhtikuussa 1934 solmittiin liittosopimus virolaisen metsä-
tieteellisen seuran, Akadeemiline Metsaseltsin kanssa. Vuonna 1938 Metsämiehet 
teki toisen Viron-matkan, jonka johtajana oli yliopiston metsänhoitaja Martti 
Tertti. Stipendiaattivaihto virolaisten kanssa ei kuitenkaan ollut mahdollista yh-
distyksen huonon talouden vuoksi.1385 

Vuonna 1938 Metsämiehet sai uudet säännöt, joiden mukaan yhdistyksen 
uudeksi nimeksi tuli Ylioppilasyhdistys Metsämiehet ry. Samana vuonna alkoi 
ilmestyä Metsäylioppilas-vuosikirja. Kevättalvella 1939 avattiin Metsämiesten 
työhuolto- ja neuvontatoimisto, jossa muun muassa annettiin opintoneuvontaa 
ja välitettiin harjoittelupaikkoja. Kun Metsätalo valmistui syksyllä 1939, Metsä-
miehet saivat sieltä oman kerhohuoneen ja toimiston.1386

Lähes kaikki tiedekuntaosaston ruotsinkieliset ylioppilaat liittyivät aluksi Samp-
saan tai Metsämiehiin. Kuitenkin monet heistä halusivat perustaa oman yhdis-
tyksensä. Yhdistys perustettiin vuonna 1919 ja sai nimeksi Svenska studenternas 
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Agro-Forst-föreningen eli epävirallisemmin Agro-Forst.1387 Yhdistys perustettiin 
meijeriopin apulaisen G. A. Bredenbergin aloitteesta. Aluksi Agro-Forst kokoon-
tui Ritarikatu 3:n tiloissa. Ruotsinkielinen ylioppilasyhdistys oli tarpeen, koska 
Sampsa ja Metsämiehet olivat korostetusti suomenkielisiä yhdistyksiä.1388

Ensimmäisistä vuosista alkaen Agro-Forst järjesti vuosijuhlia ja pikkujouluja 
sekä yhteisiä tilaisuuksia Sampsan ja Metsämiesten kanssa. Maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan ruotsinkielisestä opetuksesta keskusteltiin Agro-Forstissa 
vuonna 1929. Seuraavana vuonna yhdistys teki matkan Ruotsiin yhdessä Sampsan 
kanssa. Talvisodan jälkeen vuonna 1941 yhdistys perusti oman kirjaston Nylands 
Nationin tiloihin. Ennen toisen maailmansodan loppua kirjastossa oli jo koossa 
noin 150 kirjaa, joista suurin osa oli kurssikirjoja.1389



333

VIII 
Maatalous- ja metsätieteiden 
akatemisoitumisprosessi 
vuoteen 1945 

1. Akatemisoitumisprosessin eri vaiheita

Maatalous- ja metsätieteiden tutkimus- ja opetustoiminnan akatemisoitumis-
prosessin eräänlainen esivaihe Suomessa oli hyödyn aikakausi Kuninkaallisessa 
Turun Akatemiassa. Tuolloin maatalous- ja metsätieteet eivät vielä eriytyneet 
omiksi oppiaineikseen, vaan maa- ja metsätalouden tarkastelu oli osa talousopin 
ja kemian oppiaineita filosofisessa tiedekunnassa. Kyse ei ollut myöskään maa- ja 
metsätalouden ammattilaisten koulutuksesta, sillä filosofisen tiedekunnan koulu-
tustoiminnan ensisijainen tarkoitus oli valmentaa ylioppilaita muiden tiedekun-
tien – erityisesti teologisen tiedekunnan – opintoja varten ja Yliopiston tehtävänä 
oli kouluttaa perinteisten professioiden osaajia. Tämän akateemisen sulkemisen 
nimissä 1700-luvun puolivälissä Turun Akatemia torjui suunnitelman muuttaa 
Yliopisto eräänlaiseksi maatalouskokorkeakouluksi. Kun Yliopiston luonnonhis-
torian opetus- ja tutkimustoiminta alkoivat modernisoitua 1700-luvun lopulta 
alkaen, talousoppi etääntyi maa- ja metsätalouden käytännönläheisistä kysy-
myksistä, jotka näin joutuivat siirtymään Yliopiston ulkopuolelle vuonna 1797 
perustettuun Suomen Talousseuraan.

Talouden ja yhteiskunnan kehityksen myötä maa- ja metsätalouden ammat-
tilaiset tarvitsivat lisää omaan alaansa liittyvää teoreettista koulutusta ja tietoa. 
1800-luvun lopulle asti Aleksanterin-Yliopisto keskittyi perinteisten professioiden 
kouluttamiseen ja sen filosofinen tiedekunta lähinnä teoreettiseen opetukseen, 
joten korkein maatalous- ja metsäopetus eli agronomien ja metsänhoitajien kou-
lutus järjestettiin aluksi Yliopiston ulkopuolella Mustialan maanviljelysopistossa 
ja Evon metsäopistossa vuosisadan puolivälistä alkaen. Maaseutuopistoissa va-
kiintuivat vähitellen näiden oppialojen koulutustraditiot. 

1800-luvun loppupuolella maatalous kehittyi nopeasti Suomessa, kun siirryt-
tiin perinteisestä maataloudesta moderniin maatalouteen, ja metsäteollisuuden 
merkitys kansantaloudessa kasvoi – agronomit ja metsänhoitajat olivat nouse-
massa aikaisempaa merkittävämpään asemaan tämän murroksen seurauksena. 
Lisäksi opistotasoisen koulutuksen, virkojen ja omien virkamiesyhdistysten myö-
tä agronomien ja metsänhoitajien ammatit olivat alkaneet saada profession, ar-
vostetun ammatin aseman. Vuosisadan loppupuoliskolla Mustialan ja Evon opis-
toja uudistettiin, mutta kaukana tieteellisestä keskuksesta Helsingistä sijainneet 
oppilaitokset eivät houkutelleet riittävästi ammattitaitoisia opettajia ja tutkijoita, 
eikä näiden oppialojen koulutus päässyt teoretisoitumaan. Maaseutuopistoissa 
koulutetut agronomit ja metsänhoitajat eivät enää vaikuttaneet riittävän hyvin 
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koulutetuilta, sillä maa- ja metsätalouden ja luonnontieteiden nopea edistyminen, 
maa- ja metsätalouden hallinnon ja opetus- ja valistustyön laajentuminen sekä 
kaupallistuminen ja teollistuminen vaativat lisää osaamista ja vaativat moder-
nisoimaan näiden ammattialojen korkeinta opetusta ja maatalouden ja metsän-
hoidon koetoimintaa. Näiden syiden vuoksi vuosisadan lopulla tehtiin useita 
ehdotuksia agronomien ja metsänhoitajien koulutuksen uudistamiseksi.

Samaan aikaan yhteiskunnalliset muutokset johtivat tiede-elämän ja muiden 
alojen korkeakoulutuksen dynaamiseen muutokseen Suomessa 1800–1900-lu-
kujen taitteessa, kun uudet ammattiryhmät eivätkä enää pelkästään perinteiset 
professiot kuten juristit ja lääkärit tarvitsivat akateemisen koulutuksen saaneita 
uusia osaajia ja tieteellistä tutkimustietoa. Ennen korkeimman maatalous- ja met-
säopetuksen siirtoa Aleksanterin-Yliopisto olikin alkanut muuttua tiedeyliopis-
toksi, kun se aikaisemmin oli keskittynyt lähinnä virkamiesten kouluttamiseen. 
Näin myös luonnontieteiden tutkimus kehittyi Yliopistossa. Korkeimman maa-
talous- ja metsäopetuksen akatemisoitumisen aikoihin Aleksanterin-Yliopistoon 
tuli muitakin käytännönläheisiä oppiaineita kuten hammaslääkärikoulutus, ja 
yliopistollinen farmasian opetus uudistui – Yliopiston akateeminen sulkeminen 
uusien käytännönläheisten oppialojen akatemisoitumisen estämiseksi oli heik-
kenemässä. Toisaalta 1900-luvun alussa käytännön alojen koulutus alkoi akate-
misoitua Suomessa myös Yliopiston ulkopuolella, kun vuonna 1908 Helsingin 
Polyteknillinen opisto muutettiin Teknilliseksi Korkeakouluksi ja vuonna 1911 
perustettiin Kauppakorkeakoulu.

1800-luvun lopulla keskusteltiin korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen 
tulevaisuudesta ja siitä, pitäisikö agronomien ja metsänhoitajien koulutus liittää 
teoreettisen opetuksen osaksi vai kehittää maaseutuopistojen toimintaa. Tämä 
johti lopulta 1890-luvun loppupuoliskolta alkaen korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen sekä maatalous- ja metsätieteellisen tutkimustoiminnan akate-
misoimiseen eli siirtämiseen Aleksanterin-Yliopistoon.

Akatemisoitumista seurasi siirtymävaihe, johon kuuluivat muun muassa en-
simmäiset professorinimitykset, tiedekuntaosaston alku vuonna 1902, laitosten 
perustaminen ja järjestäminen, agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen aloitta-
minen ja ensimmäiset suoritetut tutkinnot. Tämän jälkeen maanviljelys-taloudel-
lisen tiedekuntaosaston toiminta alkoi vakiintua noin vuonna 1910. Tätä kehitystä 
nopeutti 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuoliskolla vallinnut 
Yliopistolle suotuisa poliittinen aikakausi. Samoihin aikoihin luovuttiin myös 
suunnitelmasta perustaa Taloudellinen Yliopisto eli maatalouskorkeakoulu, jo-
hon olisivat kuuluneet myös korkein maatalous- ja metsäopetus. 

Yliopistollisen aseman vakiintumisen merkki oli myös vuonna 1924 toimin-
tansa aloittanut maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Akatemisoitumisproses-
sissa syntynyt itsenäinen tiedekunta oli osa kehitystä, jossa oppiaineet kohottivat 
tieteellistä statustaan ja tulivat tasavertaiseksi Yliopiston muiden oppiaineiden 
kanssa. Tieteellistymistä olivat myös edesauttaneet vuonna 1909 perustetut maa-
talous- ja metsätieteiden omat tieteelliset seurat, Suomen Metsätieteellinen Seura 
ja Suomen Maataloustieteellinen Seura sekä etenkin niiden julkaisutoiminta. 

Tiedekunnan perustamisen ja oppialojen kehityksen seurauksena maatalous- 
ja metsätieteet saavuttivat auktoriteettiaseman, niiden institutionaalinen asema 
alkoi vakiintua ja ne alkoivat olla hyväksyttyjä Yliopistossa ja tiedeyhteisössä 
vähitellen 1920-luvun lopulta alkaen. Tähän vaikutti myös tiedekunnan oppi-
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alojen, erityisesti metsätieteiden saavutukset ja se, että muutamat tiedekunnassa 
opiskelleet tai vaikuttaneet nousivat näkyville yhteiskunnallisille paikoille. Kes-
keinen auktoriteetti maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoiminnan 
akatemisoitumisprosessissa oli metsänhoidon professori A. K. Cajander. Met-
sätieteiden menestys johtikin siihen, että Cajanderin mielipidettä arvostettiin 
tiedemaailmassa: hän vaikutti yliopistollisen metsäopetuksen ja metsätieteelli-
sen tutkimustoiminnan aloittamiseen, itsenäisen maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan perustamiseen, suomalaisen metsäntutkimuksen kansainvälisesti 
arvostetuksi tulemiseen, tiedekunnan laitosrakennusten tonttien ja koetilojen 
varaamiseen ja Metsätalon rakentamiseen. 

2. Valinta vai pakko? 

Agronomien ja metsänhoitajien koulutuksen akatemisoituminen Aleksanterin-
Yliopistoon 1890-luvulta alkaen ei ollut yksimielinen päätös, sillä näiden alojen 
koulutuksen uudelleenjärjestämiseksi esitettiin useita vaihtoehtoja eli niiden 
siirtämistä Polyteknilliseen opistoon, maatalouskorkeakoulun perustamista 
tai maaseutuopistojen kehittämistä. Aleksanterin-Yliopisto ei näyttänyt vielä 
1890-luvulla varteenotettavalta vaihtoehdolta korkeimmalle maatalousopetuksel-
le: vaikka Yliopisto oli muuttumassa monialaiseksi tiedeyliopistoksi, humboldti-
laisten sivistysihanteiden mukaisen akateemisen sulkemisen nimissä monet vielä 
vierastivat yliopistollista käytännönläheistä koulutusta muilla kuin perinteisillä 
yliopistollisilla oppialoilla. Toisaalta maatalous- ja metsätieteet eivät olleet vielä 
eriytyneet omiksi tieteenaloikseen, joten ne eivät näyttäneet sopivan osaksi tiede-
yliopistoa. Tämä näytti tekevän mahdottomaksi agronomien ja metsänhoitajien 
koulutuksen akatemisoimisen Yliopistoon, eivätkä useimmat pitäneet sitä realis-
tisena vaihtoehtona. 

Vuonna 1896 tehtyyn päätökseen perustaa maataloustieteiden ensimmäiset 
professuurit ei kysytty Aleksanterin-Yliopiston mielipidettä toisin kuin oli ollut 
aikaisemmin tapana uusien oppialojen akatemisoimisen yhteydessä, eli päätös 
tehtiin Yliopiston ulkopuolella. Aikaisemmin oli ollut myös tapana akatemisoi-
da uusi oppiala perustamalla ensin dosentuuri ja vasta myöhemmin professuuri. 
Näin syntyi korkeimman maatalousopetuksen akatemisoimisen ongelma: Yli-
opisto oli joutunut tahtomattaan ottamaan vastaan uudet oppialat, jotka olivat 
tulleet Yliopistoon ulkopuolisen, valtiovallan päätöksen tuloksena, ja korkein 
maatalous- ja metsäopetus joutuivat kilpailemaan Yliopiston perinteisten oppi-
alojen kanssa resursseista. Toisaalta monet pitivät korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen akatemisoitumista Yliopistoon väliaikaisena hätäkeinona, sillä 
esimerkiksi Maanviljelyshallitus oli kannattanut maatalouskorkeakoulun perus-
tamista, jolloin korkein maatalousopetus olisi säilynyt sen alaisuudessa – näytti 
siltä, että korkein maatalous- ja metsäopetus piti siirtää tulevaisuudessa perus-
tettavaan korkeakouluun. Näiden syiden vuoksi alkuvuosina korkeimman maa-
talous- ja metsäopetuksen ja maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston asema 
Yliopistossa oli heikko. 

Valinnan siirtää korkein maatalousopetus Yliopistoon tekivät fennomaanit, 
pääasiassa ministerivaltiosihteeri, Yliopiston virkaatekevä kansleri Woldemar 
von Daehn. Heidän tavoitteenaan oli – fennomaanisen ideologian mukaisesti 
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– korkeimman maatalousopetuksen akatemisoimisen avulla kohottaa pääelin-
keinona olleen maatalouden ja sen edustajien asemaa, parantaa suomenkielisten 
sivistystasoa, edistää Yliopiston suomenkielistymistä ja lähentymistä suomen-
kieliseen kansanosaan ja tällä tavalla myötävaikuttaa kansallisen tiedeyliopiston 
muodostumista. Kenraali von Daehn halusi myös taata mahdollisimman korkean 
tieteellisen tason maataloustieteille ja niiden tutkimustoiminnalle, sillä Suomes-
sa ei vielä 1800-luvun lopulla ollut mahdollista suorittaa tieteellisiä tutkintoja 
muualla kuin Yliopistossa, ja muissakin maissa tieteellinen tutkimustoiminta ja 
tieteelliset tutkinnot – erityisesti tohtorinarvoon oikeuttavat tutkinnot – olivat 
vasta tulossa yliopistojen ulkopuolisiin korkeakouluihin. Tämän vuoksi von 
Daehnille korkeakoulu tai opisto ei ollut sopiva, joten hän valitsi Yliopiston.  

Korkeimman metsäopetuksen akatemisoiminen Yliopistoon tapahtui sen 
jälkeen, kun yliopistollinen maatalousopetus oli järjestetty. Toisin kuin agro-
nomikoulutuksen siirrossa meneteltiin, Yliopisto sai etukäteen sanoa mielipi-
teensä metsänhoitajakoulutuksen akatemisoimisesta. Lisäksi Evon metsäopiston 
opettajakunta kannatti metsänhoitajakoulutuksen siirtoa Yliopistoon, kun taas 
aikaisemmin Mustialan maanviljelysopiston opettajakunta ei ollut kannattanut 
agronomikoulutuksen siirtoa Yliopistoon vaan ensisijaisesti Polyteknilliseen 
opistoon. Toisaalta myöhemmin akatemisoitunut korkein metsäopetus joutui 
tiedekuntaosastossa aluksi huonompaan asemaan kuin ensin akatemisoitunut 
korkein maatalousopetus. Myös korkeimman metsäopetuksen akatemisoitumis-
ta ajoivat erityisesti fennomaanit kuten A. Osw. Kairamo, P. W. Hannikainen 
ja A. K. Cajander, jotka kannattivat suomenkielisen metsänhoitajakoulutuksen 
takaamista sekä metsänhoidon tieteellistämistä. 

Aleksanterin-Yliopisto eli murrosaikaa 1800–1900-lukujen vaihteessa. Siitä oli 
merkki myös korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen akatemisoituminen, 
joka oli osa yhteiskunnan modernisoitumisprosessia Suomessa ja kansalaisyhteis-
kunnan kehitystä, jossa muutokset vaativat lisää tietoa ja uusien ammattiryhmien 
koulutuksen akatemisoimista. Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen sekä 
maatalous- ja metsätieteellisen tutkimus- ja opetustoiminnan akatemisoitumista 
joudutti myös kehitys muissa maissa: oli eräänlainen eurooppalainen malli siirtää 
näiden ammattialojen korkein opetus- ja tutkimustoiminta maaseutuopistoista 
yliopistojen yhteyteen tai itsenäisiin korkeakouluihin muun tieteellisen tutki-
muksen rinnalla. Näin korkein maatalous- ja metsäopetus teoretisoituivat, ja 
maatalous- ja metsätieteet alkoivat eriytyä omiksi oppialoikseen tutkimustoimin-
nan myötä. Tämän vuoksi Suomessakin haluttiin nostaa agronomien ja metsän-
hoitajien statusta ja kehittää heidän professioitaan yliopistotasoisen koulutuksen 
avulla. Koulutus- ja koetoiminta päätettiinkin siirtää pois maaseutuopistoista, 
joissa ne olivat epäonnistuneet. Lisäksi luonnontieteellinen tutkimustoiminta oli 
kehittynyt yliopistoissa, ja tutkimustoiminnan vaikutus käytäntöön eli teollisuu-
teen, liikenteeseen ja maatalouteen oli lisääntynyt, joten myös Suomessa haluttiin 
uudistaa maa- ja metsätalouden koetoimintaa ja tutkijakoulutusta elinkeinojen 
kehittämiseksi. Aleksanterin-Yliopiston luonnontieteilijät olivat jo alkaneet 
tutkia jonkin verran mutteivät systemaattisesti maa- ja metsätalouteen liittyviä 
kysymyksiä kuten maidonjalostusta, yöhalloja ja metsien kasvillisuutta. 
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3. Unelma ja todellisuus 

Ministerivaltiosihteeri Woldemar von Daehn halusi ensisijaisesti, että maatalous-
tieteellisellä tutkimustoiminnalla ja agronomikoulutuksella olisi pysyvä paikka 
Yliopistossa. Tämä toteutuikin, vaikka myöhemmin edelleen keskusteltiin maa-
talouskorkeakoulusta. Fennomaanien odotusten mukaisesti maataloustieteiden 
sekä agronomikoulutuksen status nousi, kun ne tulivat muiden yliopistollisten 
oppialojen rinnalle. Yliopistollisella koulutuksella oli kuitenkin ammattikunnan 
ulkopuolella toisenlainen status kuin ammattikunnan sisällä: kaikki maatalous-
elinkeinon edustajat eivät olleet tyytyväisiä yliopistolliseen agronomikoulutuk-
seen, sillä pääkaupungissa se näytti kouluttavan käytännöstä vieraantuneita 
agronomeja toisin kuin aikaisemmin Mustialan maanviljelys- ja meijeriopistossa 
ollut agronomikoulutus. Yliopistollinen agronomikoulutus kuitenkin jatkoi 
aluksi pitkälti Mustialan opiston perinteitä, sillä maataloustieteiden keskeisik-
si auktoriteeteiksi tulivat Mustialan opiston entiset opettajat Arthur Rindell ja 
Gösta Grotenfelt. Tämän vuoksi fennomaanien toive pelkästään suomenkielisestä 
yliopistollisesta agronomikoulutuksesta ei toteutunut, sillä ensimmäisinä luku-
vuosina maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston luentotoiminta oli sekä 
ruotsin- että suomenkielistä. 

Aleksanterin-Yliopisto oli periaatteessa valmis ottamaan vastaan uudet op-
pialat, sillä käytännönläheisten oppiaineiden avulla Yliopistosta haluttiin tehdä 
aikaisempaa enemmän koko kansakunnan korkein oppilaitos. Jatkuvuuden ja 
muutoksen välinen vastakkainasettelu on kuitenkin aina ollut haasteellista yli-
opistoille: uudet käytännönläheiset oppialat törmäsivätkin Yliopiston perinteis-
ten oppialojen kanssa erityisesti sen vuoksi, että ne joutuivat kilpailemaan määrä-
rahoista ja muista resursseista. Lisäksi monet edelleenkin halusivat Yliopiston 
keskittyvän teoreettiseen, humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimus- ja 
opetustyöhön. Tämän vuoksi korkein maatalous- ja metsäopetus sijoitettiin aluk-
si vaatimattomiin väliaikaistiloihin, ja heti 1900-luvun alussa alkoi keskustelu 
maatalouskorkeakoulusta. 

Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen akatemisoitumisprosessia ei hel-
pottanut tieteellisyyden ongelma: uudet oppiaineet vaikuttivat Yliopiston muiden 
oppiaineiden monien edustajien mielestä aluksi epätieteellisiltä, sillä niillä ei vielä 
ollut tieteellisiä tai akateemisia traditioita kuten järjestelmällistä tutkimustoimin-
taa ja tohtorinväitöksiä, ja niiden katsottiin keskittyvän etupäässä koulutukseen 
ja käytännönläheisten asioiden opetukseen. Se että korkein maatalousopetus 
seurasi pitkälti Mustialan opiston traditioita, osaltaan hidasti maataloustieteiden 
tieteellistä kehitystä 1900-luvun alussa. Koulutuksen painottaminen näkyi myös 
siinä, että korkein maatalous- ja metsäopetus järjestettiin Aleksanterin-Yliopis-
tossa virkatutkintojen eli agronomia- ja metsänhoitotutkintojen varaan eikä 
ensisijaisesti tieteellisten tutkintojen varaan. Toisaalta virkatutkinnot jatkoivat 
Yliopiston perinteistä tehtävää virkamiesyliopistona, mikä osaltaan joudutti uu-
sien oppialojen sulautumista Yliopistoon. 

Uusia oppialoja ei voitu pitää itsestään selvästi osana Yliopistoa, vaan niiden 
piti akatemisoitumisprosessissa legitimoida asemansa. Tämän vuoksi korkeim-
man maatalous- ja metsäopetuksen piti tutkimustoiminnan, tieteellisten tut-
kintojen ja erityisesti väitöskirjojen avulla osoittaa olevansa tieteellisiä ja luoda 
tutkimustraditioita eli osoittaa, että ne kuuluivat tieteelliseen ja akateemiseen 
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yhteisöön. Maataloustieteiden alku oli erityisen vaikea, sillä vuonna 1899 Gösta 
Grotenfeltin väitös maanviljelysopin ja maanviljelystalouden professuuria varten 
hylättiin aluksi, sillä se ei varsinaisesti käsitellyt viran oppialaa. Myös resurssien 
puute hidasti maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston opetus- ja tutkimus-
toiminnan kehitystä alkuvuosina. 

Korkeimman metsäopetuksen akatemisoitumista puolestaan joudutti se, et-
tä metsätieteiden edustajat olivat halunneet siirtyä Yliopistoon, ja korkeimman 
maatalousopetuksen jälkeen akatemisoituneena he olivat voineet oppia akatemi-
soitumisvaiheeseen liittyvistä ongelmista. Tämän vuoksi metsäntutkijat halusi-
vat heti alusta alkaen osoittaa Yliopistossa korkeaa tieteellistä tasoa – erityisesti 
A. K. Cajander metsätyyppejä koskevalla tutkimuksellaan, johon suomalainen 
metsäntutkimus nojautui ja kehitti eteenpäin vuosikymmenien ajan. Lisäksi kor-
kein metsäopetus alkoi lähes irrallaan maaseutuopiston traditioista toisin kuin 
korkein maatalousopetus, ja metsäntutkijoiden nuori sukupolvi käynnisti no-
peasti suomalaisen metsäntutkimuksen ja loi sen traditiot. Myös metsätieteiden 
sisällä oli jännitteitä kuten Cajanderin ja Widar Brennerin väliset erimielisyydet. 
Näkyvä kiistely Yliopiston metsäntutkijoiden välillä alkoi kuitenkin vasta Ca-
janderin jätettyä professuurinsa, mikä näkyi metsänhoidon ja suometsätieteen 
professuurien nimitysprosesseissa. 

Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen ja näiden alojen yliopistollisen tut-
kimustoiminnan alkuvuosina akatemisoitumisprosessiin vaikuttivat tiedekunta-
osaston sisäiset jännitteet. Suomessa 1860-luvulta alkaen erillään kehittyneillä 
agronomien ja metsänhoitajien koulutustoiminnoilla oli erilaiset traditiot. Kun 
korkein metsäopetus akatemisoitui myöhemmin kuin korkein maatalousopetus, 
maataloustieteen professorit yrittivät ohjata myös korkeinta metsäopetusta ja 
liittää sitä osaksi korkeinta maatalousopetusta. Tiedekuntaosaston professoreilla 
oli eri näkemyksiä siitä, mitä oppiaineita kuului agronomi- ja metsänhoitaja-
koulutukseen, sillä fennomaanit halusivat opetusta ja tutkimustoimintaa myös 
maa- ja metsätalouden yhteiskunnallisista ulottuvuuksista eli että olisi perustettu 
agraaripolitiikan ja metsäpolitiikan oppituolit. Tiedekuntaosastossa olivatkin 
vastakkain fennomaaninen sosiaalireformistinen, osuuskunta-ajattelua tukeva 
linja sekä pääasiassa ruotsinkielisten suurtilallisten etuja ajava linja, jota edusti-
vat etenkin ensimmäiset maataloustieteiden professorit Arthur Rindell ja Gösta 
Grotenfelt. Heidän ja Hannes Gebhardin välinen julkinen kiistely agraaripolitii-
kan oppituolin perustamisesta 1900-luvun alussa antoi huonon ulkoisen kuvan 
yliopistollisesta maatalousopetuksesta. Tämänkään vuoksi kaikki tiedekunnan 
ulkopuoliset edustajat – erityisesti fennomaanit – eivät luottaneet yliopistolliseen 
agronomikoulutukseen. 

4. Maatalouskorkeakoulu vai Yliopisto – käytäntö vai tiede? 

Maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoiminnan akatemisoitumis-
prosessin keskeinen vaihe ennen toista maailmansotaa oli maatalouskorkeakou-
luhankkeet. Maatalouskorkeakoulua oli ehdotettu jo 1800-luvun lopulla, mutta 
tuolloin se ei toteutunut. Heti sen jälkeen kun korkein maatalous- ja metsäopetus 
olivat akatemisoituneet, alettiin jälleen keskustella maatalouskorkeakoulun pe-
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rustamisesta, sillä monet pitivät näiden oppiaineiden asemaa Yliopistossa pelkäs-
tään väliaikaisena ennen maatalouskorkeakoulun perustamista. 

Maatalouskorkeakoulukeskustelun ytimessä oli tieteen tai teorian ja käytän-
nön välinen jännite: antoiko teoreettinen yliopisto-opetus tuleville agronomeille 
ja metsänhoitajille riittävästi myös käytännöllisiä valmiuksia vai etäännyttääkö 
teoreettinen opetus Yliopistossa käytännön työelämästä, ja toisaalta sopivatko 
käytännönläheiset oppialat teoreettisen tiedon vaalimiseen keskittyneeseen 
Yliopistoon. Nämä oppialat oli siirretty Yliopistoon pitkälti sen vuoksi, että 
muiden oppiaineiden ja tieteellisen toiminnan yhteydessä tulevat agronomit ja 
metsänhoitajat saisivat hyvät teoreettiset valmiudet. Koska uusien oppialojen 
piti osoittaa tieteellisyyttä ja koulutustoiminnan tuli keskittyä teoreettiseen 
opetukseen, Yliopistossa oli vaikea saavuttaa käytännöllisiä valmiuksia, joihin 
harjaannuttaminen kuului ensisijaisesti alemman tason oppilaitoksille. Näin 
muodostui ristiriita maataloustieteiden yliopisto-opettajien ja maatalouden elin-
keinonharjoittajien välille: maatalouden edustajat halusivat heti yliopistollisen 
agronomikoulutuksen alusta alkaen lisää käytännön opetusta korkeimpaan maa-
talousopetukseen. Monet heistä halusivat agronomikoulutuksen pois Yliopistosta 
itsenäiseen korkeakouluun, joka tuli perustaa pääkaupungin ulkopuolelle lähelle 
maatalouselinkeinoja, jotta agronomikoulutus hyödyttäisi parhaiten maataloutta. 
Kyse oli myös hallinnollisesta kamppailusta eli siitä, kenen alaisuudessa korkein 
maatalousopetus olisi: maatalouskorkeakoulu olisi ollut Maanviljelyshallituksen 
ja myöhemmin Maataloushallituksen alaisuudessa, jotta se olisi voinut parhaiten 
vastata elinkeinojen intressejä, kun taas Yliopistossa oli perinteisesti mahdolli-
suus harjoittaa ulkoisista intresseistä riippumatonta tutkimus- ja opetustoimin-
taa.  

Professori Rindellin komitean 1900-luvun alussa pohtima maatalouskorkea-
kouluhanke ei edennyt aikakauden poliittisen kehityksen vuoksi. Maanviljelys-
taloudellinen tiedekuntaosasto vastusti tuolloin korkeakoulua, sillä korkeakoulut 
ja yliopistot olivat erilaisia 1900-luvun alussa, jolloin muissa maissa tieteellinen 
tutkimus oli vasta tulossa yliopistojen ulkopuolisiin, korkeimmasta opetuksesta 
vastaaviin korkeakouluihin, ja Suomessa oli vasta perustettu tai perusteilla ensim-
mäiset korkeakoulut. Teknillistä Korkeakoulua lukuun ottamatta Suomen ensim-
mäisten korkeakoulujen akatemisoitumisprosessi kesti kauan, sillä ne keskittyivät 
aluksi lähinnä ammattikoulutukseen eikä tutkimukseen tai tutkijakoulutukseen. 
Rindellin komitea halusikin säilyttää korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen 
statuksen muiden tieteiden yhteydessä Yliopistossa eikä uudelleenakatemisoida 
niitä korkeakouluun, jossa näiden oppialojen tieteellinen taso olisi voinut laskea. 
Toisaalta korkein maatalous- ja metsäopetus olivat vasta tulleet Yliopistoon, joten 
vielä ei voitu sanoa, miten ne tulisivat tulevaisuudessa kehittymään Yliopistossa.

Kritiikki kohdistui pääasiassa korkeimpaan maatalousopetukseen muttei kor-
keimpaan metsäopetukseen 1910–1930-luvuilla, mikä johtui sekä näiden oppiai-
neiden kehityksestä Yliopistossa että aikakauden yhteiskunnallisesta tilanteesta, 
sillä maatalouden merkitys nousi Suomessa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, 
kun tavoitteeksi tuli saavuttaa maataloustuotannon omavaraisuus. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana Suomi oli joutunut elintarvikekriisiin, josta myöhemmin 
monet syyttivät myös huonotasoista yliopistollista agronomikoulutusta. Korkein 
metsäopetus sitä vastoin menestyi hyvin Yliopistossa ja vastasi yhteiskunnan ja 
elinkeinon edustajien odotuksia. Siitä huolimatta myös metsänhoitajien koulutus 
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ja metsätieteet oli tarkoitus siirtää maatalouskorkeakouluun, sillä korkeimmalla 
maatalous- ja metsäopetuksella oli lähes samanlainen propedeuttinen opetus-
ohjelma. 

Maatalouskorkeakoulukeskustelussa oli kyse ammattikoulutuksen ja tieteelli-
sen tutkimuksen välisen suhteen lisäksi erityisesti kieli- ja aluepolitiikasta. Kieli-
poliittisten syiden vuoksi monet – erityisesti Maalaisliitto – kannattivat maata-
louskorkeakoulua, joka olisi ollut kokonaan suomenkielinen, kun taas Helsingin 
Yliopisto oli kaksikielinen. Lisäksi maatalous- ja metsätieteet edustivat pääasiassa 
maaseudun elinkeinoja ja pääkaupunki Helsinki toisenlaista maailmaa, joten 
maatalouskorkeakoulukeskustelussa pohdittiin, pitäisikö maatalous- ja metsätie-
teiden tutkimus- ja opetustoiminnan sijaita pääkaupungissa lähellä muuta tiede-
elämää vai pääkaupungin ulkopuolella lähellä maa- ja metsätalouden tuotantoa 
ja edistämässä muiden alueiden kehitystä ja sivistyselämää. Useat paikkakunnat 
halusivatkin itselleen korkeimman maatalousopetuksen. 

Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen uudelleenakatemisoitumista 
maatalouskorkeakouluun suunnitteli 1920-luvulla Kairamon komitea, jossa ei 
ollut maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston edustajia. Kairamon komitea 
suunnitteli korkeakoulua, jossa olisi ollut vain virkatutkintoja, eli maatalous-
korkeakoulu olisi keskittynyt lähinnä ammattikoulutukseen. Tämän vuoksi 
maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto ja myöhemmin maatalous-metsä-
tieteellinen tiedekunta vastustivat korkeakoulua, sillä se ei ollut kannatettava 
vaihtoehto tieteelliseen tutkimuksen kannalta. Lisäksi Helsingin Yliopistossa 
oli mahdollista opiskella vapaasti eri oppiaineita akateemisen vapauden nimissä, 
kun taas korkeakoulussa opiskelua olisi rajoittanut kurssimaisuus. Tiedekunnan 
kannan vastaisesti Yliopisto kannatti maatalouskorkeakoulun perustamista, sillä 
akateeminen sulkeminen vaikutti yhä, joten maatalous- ja metsätieteiden ei edel-
leenkään katsottu kuuluvan Yliopistoon. Kairamon komitean maatalouskorkea-
kouluehdotus kaatui kuitenkin eduskunnassa erityisesti sen vuoksi, ettei uuden 
korkeakoulun sijainnista päästy yksimielisyyteen – Maataloushallitus ja sen 
ylijohtaja Sunila yrittivät saada maatalouskorkeakoulua Viikkiin, mutta monet 
kansanedustajat yrittivät saada maatalouskorkeakoulua muualle Suomeen – eikä 
korkeakoulun perustamiskustannuksista ollut selvyyttä. 

Maatalouskorkeakouluun siirtämistä vastaan oli maanviljelys-taloudellisen 
tiedekuntaosaston muuttuminen itsenäiseksi tiedekunnaksi vuonna 1924. Tiede-
kunta ja vuonna 1925 käyttöönotetut uudet tieteelliset tutkinnot kertoivat myös 
maatalous- ja metsätieteiden edustajien halusta pysyä Helsingin Yliopiston yh-
teydessä sekä kehittää ja vakiinnuttaa siellä tieteellistä koulutustoimintaansa. 
Toisaalta tiedekunta eli sen oppituolit ja muut virat, tilat ja toiminta olisi ollut 
tarvittaessa helppo irrottaa maatalouskorkeakouluun. 

Maatalouskorkeakoulun lisäksi 1900-luvun alusta alkaen maanviljelys-talou-
dellisen tiedekuntaosaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan edustajat 
sekä elinkeinojen edustajat tekivät muitakin aloitteita korkeimman maatalous- ja 
metsäopetuksen kehittämiseksi, erityisesti uusien oppialojen kuten ravitsemus-
opin, kotitalous-, puutarha- ja kaupallisen opetuksen akatemisoimiseksi ja niiden 
professuurien perustamiseksi. Kyse oli maa- ja metsätalouden sekä agronomien 
ja metsänhoitajien professioiden kehityksestä, joka vaati lisää uudenlaista asian-
tuntemusta ja monipuolisesti koulutettuja ammattilaisia. Useimmat aloitteet eivät 
kuitenkaan toteutuneet ennen toista maailmansotaa, sillä tavoitteena oli ensin 
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ratkaista maatalouskorkeakoulukysymys tai saada maatalous-metsätieteelliselle 
tiedekunnalle uudet laitosrakennukset ja vasta sen jälkeen päättää uusien oppi-
alojen akatemisoimisesta.

Uudistusten hidas eteneminen näkyi myös tutkintouudistuksissa: vuonna 1919 
ehdotetut linjamuotoiset virkatutkinnot eivät toteutuneet, koska maatalouskor-
keakoulukysymys oli ratkaisematta, ja vasta sen jälkeen kun eduskunta hylkäsi 
maatalouskorkeakouluesityksen ja itsenäinen korkeakoulu ei toteutunut, annet-
tiin vuonna 1925 asetus maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja lisensiaatin 
tutkinnoista. Linjamuotoiset tutkinnot toteutuivat vasta 1940-luvulla. 

Helsingin Yliopiston korkeimman maatalousopetuksen pysähtyneisyys 
1920-luvulla johtui osittain maatalouskorkeakouluhankkeesta, jonka mukana oli 
tarkoitus ratkaista uusien oppialojen akatemisoitumiskysymysten lisäksi muun 
muassa maataloustieteiden koetilaongelma. Metsätieteet sitä vastoin kehittyivät 
suotuisasti Yliopistossa, joten kun 1930-luvun vaihteessa jälleen suunniteltiin 
maatalouskorkeakoulua, sitä miettineen komitean puheenjohtajaksi tuli pro-
fessori A. K. Cajander. Lisäksi komitea suunnitteli maatalous- ja metsätieteiden 
tulevaisuutta metsätieteiden etujen mukaisesti, sillä se ehdotti, että korkein 
maatalous- ja metsäopetus pysyisivät Helsingin keskustassa eikä niitä siirret-
täisi Viikkiin, kuten erityisesti Maataloushallitus ja sen ylijohtaja J. E. Sunila 
olivat toivoneet. Näin turvattiin erityisesti metsätieteiden edustajien intressit 
säilyttää korkein metsäopetus lähellä Yliopiston muuta tutkimustoimintaa ja 
tiede-elämää. Toisaalta komitea ehdotti tiedekunnan rakentamista kaupungin 
keskustan ulkopuolelle Viikkiin ja Malmgårdiin. Komitea päätyi ehdottamaan 
maatalouskorkeakoulua, jossa olisi ollut myös tieteellistä tutkimusta ja tieteel-
lisiä tutkintoja. Ensisijaisena tavoitteena Cajanderin komitea kuitenkin piti 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosrakennusten ja koetilojen sijain-
ti- ja rakennuskysymyksen ratkaisemista, jonka jälkeen olisi ollut mahdollisuus 
perustaa maatalouskorkeakoulu. Komitean mielestä maatalouskorkeakoulua ei 
kannattanut perustaa muille paikkakunnille, sillä pääkaupungissa maatalous- ja 
metsätieteiden oli helpompi kuin muualla Suomessa rekrytoida päteviä opettajia 
ja tutkijoita kaupungin tiede-elämän, sosiaalisen ja kulttuurisen elämän sekä 
ulkomaanyhteyksien ansiosta. 

Cajanderin komitean ehdotuksen mukaisesti maatalous-metsätieteellistä 
tiedekuntaa varten varattiin tontit kaupungin keskustasta ja koetilat keskustan 
ulkopuolelta, ja näin alkoi maatalouskorkeakoulun rakentaminen 1930-luvun 
alussa. Keskustan laitosrakennuksista ehti toteutua ennen toista maailmansotaa 
Metsätalo, joka oli merkki suomalaisen metsäntutkimuksen arvostuksesta ja 
noususta myös kansainvälisen tiede-elämän keskiöön. Sodan jälkeen maatalous-
korkeakoulua ei enää pohdittu, ja maataloustieteiden laitosrakennukset sijoitet-
tiin Viikkiin. Metsätalon valmistumisen jälkeen ei enää ollut realistista siirtää 
maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoimintaa pois Helsingistä. 
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5. Hyötyä vai haittaa?

Maatalous- ja metsätieteiden tutkimus- ja opetustoiminnan akatemisoitumis-
prosessia vei eteenpäin se, että agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksella sekä 
maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla oli erityisasema Suomessa: niillä oli 
vastuu Suomen pääelinkeinojen eli maa- ja metsätalouden menestyksestä, sillä 
yliopistollinen koulutustoiminta valmisti näiden alojen ammattiosaajia ja myös 
takasi kotimaisen maatalous- ja metsätieteellisen tutkimustoiminnan. Muiden 
soveltavien tieteiden tavoin maatalous- ja metsätieteiden edustajat katsoivatkin 
yliopistollisen koulutus- ja tutkimustoiminnan keskeiseksi tavoitteeksi hyödyn 
tuottamisen koko yhteiskunnalle. 

Korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen akatemisoituminen mahdollisti 
maatalous- ja metsätieteiden tutkimustoiminnan ja tutkijakoulutuksen aloit-
tamisen Yliopistossa. Maanviljelys-taloudellinen koelaitos ja metsätieteellinen 
koelaitos aloittivat toimintansa 1900-luvun alussa, ja maatalous- ja metsätieteis-
sä alettiin väitellä tohtorinarvoa varten. Näin alkoivat muodostua maatalous- ja 
metsätieteiden tutkimustraditiot. Maanviljelys-taloudellinen koelaitos oli aluksi 
suoraan maataloustieteiden professorien alaisuudessa, mutta siirtyi vuonna 1923 
hallinnollisesti erilleen Yliopistosta. Metsätieteellinen koelaitos aloitti vuonna 
1918 heti hallinnollisesti erillään Yliopistosta. Molemmat koelaitokset tekivät 
kuitenkin paljon yhteistyötä korkeimman maatalous- ja metsäopetuksen kanssa. 

Agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksen taso ja samalla näiden alojen pro-
fessioiden status nousivat arvostetussa ja traditionaalisessa Yliopistossa, jossa 
koulutustoiminta oli tieteellisen tutkimustoiminnan ohessa. Agronomit ja met-
sänhoitajat nousivat akateemiseen sivistyneistöön muiden yliopistosivistyksen 
saaneiden professioiden rinnalle. Toisin kuin opistoissa tai korkeakouluissa, 
Yliopistossa oli mahdollisuus suorittaa opintoja useissa eri oppiaineissa, ja näin 
yliopistokoulutuksen avulla turvattiinkin maa- ja metsätalouden korkeimman 
opetuksen tieteellisyys mutta myös estettiin ammatillista yksipuolisuutta.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen lamakausi, keskustelu maatalous-
korkeakoulusta ja maataloustieteiden professuurien pitkät virantäyttöprosessit 
kuitenkin haittasivat korkeimman maatalousopetuksen toimintaa. Maatalous-
tieteiden professorien sukupolvenvaihdoksen jälkeen 1920-luvun loppupuolelta 
alkaen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustoimintaa 
tehostettiin muun muassa uusilla opetusviroilla ja uusilla tieteellisillä tutkinnoil-
la, mikä heijastui myös opiskelijamäärän ja tutkintojen lukumäärän kasvuun. 
Vuonna 1925 käyttöönotettu maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto 
teki Helsingin Yliopiston maatalous- ja metsätieteiden tutkijakoulutuksesta edis-
tyksellisen verrattuna moniin muihin maihin: esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa 
saattoi saada maatalous- ja metsätieteiden tohtorinarvon vasta 1930-luvulta al-
kaen. 

Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan haluttiin akatemisoida uusia oppi-
aloja edistämään maa- ja metsätaloutta sekä edistämään myös yhteiskunnallista 
kehitystä: ensimmäisen maailmansodan aikaista kriisiä samoin kuin 1930-luvun 
alun lamaa haluttiin korjata kasvattamalla maataloustuotantoa koulutusuudis-
tuksen ja tutkimuksen avulla sekä akatemisoimalla kotitalous-, puutarha- ja 
kaupallinen opetus. Ravitsemustutkimus puolestaan haluttiin 1930-luvulta al-
kaen akatemisoida edistämään kansanterveyttä. Samoin toisen maailmansodan 
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aikana maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan oppiaineiden katsottiin olevan 
tärkeitä, sillä ne kouluttivat osaajia sodanjälkeistä jälleenrakentamista varten. 
Tämän vuoksi tiedekunnan virkatutkinnot muutettiin linjamuotoiseksi ja tieteel-
lisiä tutkintoja uudistettiin sekä perustettiin kodin taloustieteen ja ravintokemian 
professuurit 1940-luvulla. 

1940-luvun tutkintouudistukset eivät tähdänneet ainoastaan koulutuksen ta-
son kohottamiseen vaan myös ylioppilastulvan rajoittamiseen: sodan aikana oli 
odotettavissa, että rauhan aikana Yliopistoon tulisi entistä enemmän ylioppilaita, 
mutta linjamuotoiset opinnot ja erikoistuminen eli opintojen eteneminen tietyn 
suunnitelman mukaisesti nopeuttaisi opintoja ja lyhentäisi opiskeluaikoja. Kun 
aikaisemmin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijakunta – erityi-
sesti metsäopetuksen opiskelijakunta – oli ollut hyvin miesvaltainen, tilanne 
muuttui toisen maailmansodan aikana, jolloin tiedekuntaan tuli aikaisempaa 
enemmän naisia, ja sodan jälkeen Yliopistoon odotettiin tulevan vielä lisää nais-
opiskelijoita. Tämä joudutti naisvaltaisten alojen oppiaineiden eli kodin talous-
tieteen ja ravintokemian akatemisoitumista. 

Maailmansotien välisenä aikana maataloustieteellinen tutkimustoiminta sekä 
agronomikoulutus ja siihen perustuva tiedotus-, opetus- ja osuustoiminta edisti-
vät omalta osaltaan Suomen maataloustuotannon kasvua, elintarvikeomavarai-
suutta ja uusien työvälineiden ja -menetelmien leviämistä. Niin ikään Suomen 
metsäteollisuuden kasvu maailmansotien välisenä aikana oli yliopistollisen kor-
keimman metsäopetuksen ja metsäntutkimuksen kehityksen ansiota. Agrono-
mit ja metsänhoitajat olivat keskeisiä niin sanotun ensimmäisen tasavallan ajan 
toimijoita, ja heitä nousi myös kansakunnan poliittiseen eliittiin. Maatalous- ja 
metsätieteiden tutkimus- ja opetustoiminnan akatemisoitumisprosessista oli 
ollut hyötyä sekä tieteille ja koulutukselle että ammattikunnalle, elinkeinoille ja 
myös kansakunnalle. Näin toisen maailmansodan jälkeen keskustelu maatalous-
korkeakoulusta hiipui, kun maatalous- ja metsätieteiden opetus- ja tutkimustoi-
minta olivat vakiinnuttaneet asemansa Helsingin Yliopistossa. 
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LIITTEET

Liite 1

Maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan professuurien ja apulaisten virkojen perustamisvuodet vuoteen 1945
(professuurit varsinaisia professuureja, ellei toisin mainittu)

Professuurit
1896 maanviljelyskemia ja maanviljelysfysiikka
1896 maanviljelystalous ja maanviljelysoppi (viran jaossa 1906 maanviljelysoppi; 1951 kasvinviljely(s)

tiede)
1906 maanviljelystalous (perustettu maanviljelystalouden ja maanviljelysopin professuurin jaossa; 

1993 maatalousekonomia)
1906 kotieläinoppi (1943 kotieläintiede)
1907 metsänhoito
1907 metsänarvioiminen
1909 maanviljelyksen kansantalous ja tilastotiede, henkilök. ylimääräinen prof. (vuoteen1927)
1921 kasvibiologia ja kasvipatologia, ylimääräinen prof. (ent. kasvifysiologian apulainen; 1948 varsi-

nainen prof., 1970 kasvipatologia)
1921 maanviljelys- ja metsäzoologia, ylimääräinen prof. (ent. entomologian apulainen; 1949 maata-

lous- ja metsäeläintieteen vars. prof.; 1993 metsäeläintiede)
1921 meijerioppi, ylimääräinen prof. (ent. meijeriopin apulainen; 1948 varsinainen prof., 1995 maito-

teknologia)
1922 agraaripolitiikka (1946 maatalouspolitiikka)
1922 metsäpolitiikka (1944 metsätalous; 1962 kansantaloudellinen metsäekonomia)
1930 metsäteknologia
1935 maanviljelyskemia, henkilökoht. ylimääräinen prof. (vuoteen 1951)
1937 mikrobiologia, ylimääräinen prof. (1948 varsinainen prof.)
1938 suometsätiede, ylimääräinen prof. (1950 varsinainen prof.)
1939 sovellettu limnologia, henkilökoht. ylimääräinen prof. (vuoteen 1961)

Apulaisten (myöhemmin apulaisprofessorien) virat
1896 kasvifysiologia, bakteriologia ja entomologia (viran jaossa 1898 entomologia; 1921 maanviljelys- ja 

metsäzoologian ylimääräinen prof.)
1898 kasvifysiologia ja bakteriologia (perustettu viran jaossa; 1906 kasvifysiologia, 1921 kasvibiologian 

ja kasvipatologian ylimääräinen prof.)
1906 kotieläinoppi (1949 eläinlääketiede; 1996 lakkautettu; 1997 kotieläinfysiologian ma. prof.)
1906 meijerioppi (1921 ylimääräinen prof.)
1906 metsätalous (lakkautettiin vuonna 1909)
1909 yliopiston metsänhoitaja (1979 metsänhoitotieteen apulaisprof.; 1998 prof.)
1921 kasvitiede (perustettu propedeuttista opetusta varten; lakkautettu 1995)
1921 kemia (perustettu propedeuttista opetusta varten; 1998 vars. prof.; 2002 biotuotannon kemia)
1935 yksityismetsätalous (1986 yksityismetsätalouden apul. prof.; 1998 yksityismetsätalouden prof.)
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Liite 2

Maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan tiedekuntahallinto, professorit, apulaiset ja dosentit sekä professorien ja 
apulaisten luento-ohjelmat lukuvuosina 1899–1945
Luento-ohjelmat kursivoitu 
Lyhenteet: su = suomeksi, ru = ruotsiksi, sl = syyslukukaudella, kl = kevätlukukaudella

T I E D E K U N T A H A L L I N T O

Dekaani
1902–19 Rindell, Arthur (1902–1906 osaston puheenjohtaja)
1919 Grotenfelt, Gösta
1919–24 von Wendt, Georg
1924–34 Valmari, Johannes
1934–45 Lönnroth, Erik

Varadekaani
1924–27 von Wendt, Georg
1927–30 Cajander, A.K.
1930–34 Lönnroth, Erik
1934–35 Jutila, Kalle
1936–45 Pihkala, Rurik

Notaari 
1902–03 Enzio Reuter
1903–19 Häyren, Ernst
1919–20 Teräsvuori, K.
1920–21 Terho, T.
1921–23 Kilpi, S. T. 
1923–27 Teräsvuori, Armo
1927 Svanberg, Eva-Maija
1928–29 Lappi-Seppälä, M.
1929–35 Mäki, A.
1935–36 Vartiovaara, U.
1936–39 Lautso, Alvar
1939 Vöry, Jaakko
1940  Säynäjoki, Annikki
1940 Pakkanen, Mauno
1940–42 Kaukonen, Mauno
1942 Värjö, Leena
1942–48 Miettinen, Leevi

M A A T A L O U S O P E T U S
 � MAANVILjELYSKEMIA jA -FYSIIKKA

Maanviljelyskemian ja -fysiikan professori
Virka perustettiin 1896 

1900–19  Rindell, Arthur (* 1852 † 1936)
1902–1903: keinotekoisista lannoitusaineista; 1903–1904: peltomaan fysikaalisista ominai-
suuksista, peltomaan tärkeimmistä kemiallisista suhteista; 1904–1905: kasvien ravintoaineista; 
1905–1906: keinotekoisista lannoitusaineista; 1906–1907: peltomaan tärkeimmistä fysikaalisista 
suhteista; kasvien ravintoaineista ja niiden löytymisestä luonnossa; 1907–1908: valittuja lukuja 
maanviljelysfysiikan alalta (ru); keinotekoisista lannoitusaineista (su); 1908–1909: maalaatujen 
suhteesta kosteuteen ja lämpöön (ru); peltomaan kokoonpanosta ja siitä johtuvista kemiallisista 
ominaisuuksista (su); 1909–1910: valittuja kohtia maanviljelyfysiikasta (ru); kasvien ravintoai-
neista ja niiden esiintymisestä luonnossa (su); 1910–1911: maaperän lämpö- ja kosteussuhteista 
(su); mineralisten kasviravintoaineiden esiintymisestä luonnossa (ru); 1911–1912: valittuja lukuja 
maanviljelysfysiikan alalta (ru); organisten kasviravintoaineiden esiintymisestä luonnossa (su, sl); 
keinotekoisista lannoitusaineista (su, kl); 1912–1913: valittuja lukuja maanviljelysfysiikan alalta 
(su); keinotekoisista lannoitusaineista (ru, sl); epäorganisten kasviravintoaineiden esiintymises-
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tä luonnossa (ru, kl); 1913–1914: maanlajien rakenteesta ja kosteussuhteista (su, sl); peltomaan 
absorptiokyvystä (su, kl); maaperässä tapahtuvista kemiallisista muutoksista (ru); 1914–1915: 
maanlajien rakenteesta ja kosteussuhteista (su, sl); typen kiertokulusta luonnossa (su, kl) kei-
notekoisista lannoitusaineista (ru); 1915–1916: maanlajien rakenteesta ja kosteussuhteista (su, 
sl); maaperässä tapahtuvista kemiallisista muutoksista (su, kl); keinotekoisista lannoitusaineista 
(ru); tärkeimmistä kasvien sisältämistä typpiyhdistyksistä (ru); 1916–1917: maaperän kosteus- ja 
lämpösuhteista (su); maaperässä tapahtuvista vapautumisprosesseista (su); tärkeimmistä kasvien 
sisältämistä typpiyhdistyksistä (ru); keinotekoisista lannoitusaineista (ru); 1917–1919: maaperän 
kosteus- ja lämpösuhteista (su, sl); maaperässä tapahtuvista rapautumisprosesseista (su, kl); kei-
notekoisista lannoitusaineista (ru)

1923–39  Valmari, Johannes (* 1883 † 1939)
1920–1921: maanviljelysfysiikan perusteista (su); lannoitusoppia (su); 1921–1923: maanviljelysfy-
siikkaa (su); maanviljelyskemiaa (su); 1923–1924: maanviljelyskemian peruskurssi (su); maanvil-
jelysfysiikan peruskurssi (su); 1924–1930: maanviljelyskemian ja maanviljelysfysiikan peruskurssi 
(su); 1930–1931: lannoitusoppia (su, sl); kasvutekijöistä (su, kl); 1931–1932: maanviljelyskemian 
ja maanviljelysfysiikan peruskurssi (su); 1932–1933: kasvinravintoaineista (su, sl); lannoituksesta 
(su, sl); maanviljelysfysiikan perusteita (su, kl); 1933–1934: kasvinravintoaineista (su, sl); lannoi-
tuksesta (su, sl); maaperästä (su, kl); säätekijöistä (su, kl); 1934–1935: maanviljelyskemian alkeista 
(su, sl); lannoituksesta (su, sl); kasvutekijöistä (su, kl); 1935–1939: maanviljelyskemian perusteita 
(su); 1939–1940:maanviljelyskemian ja -fysiikan perusteista (su)

1942–71  Kivinen, Erkki Oskari (* 1903 † 1985)
1943–1944: maanviljelyskemian perusteista (su); suotiedettä (su); 1944–1945: maanviljelyskemian 
perusteita (su)

Dosentit
1913–25 Karsten, Hugo (* 1875 † 1954), maanviljelysfysiikka
1919–44 Aarnio, Bernhard (* 1876 † 1951), maaperäoppi
1930–48 Tuorila, Pauli Viktor (* 1900 † 1950), maanviljelyskemia

 � MAANVILjELYSOPPI

Maanviljelysopin professori
Virka perustettiin 1896 maanviljelystalouden ja maanviljelysopin prof., muutettiin viran jaossa 
maanviljelysopin prof. viraksi 1906, (muutettiin kasvinviljely(s)tieteen prof. viraksi 1951)

1901–22  Grotenfelt, Karl Gustaf (Gösta) Johannes (* 1855 † 1922)
1902–1903: kylvösiementen tarkastuksesta; maanviljelyksen järjestelmistä; 1903–1904: juuri-
kasvien viljelyksestä; maanviljelystalouden perusteista; maanviljelysjärjestelmistä; 1904–1905: 
maanviljelystalouden perusteista; peltomaan muokkaamisesta ja kesannoimisesta; 1905–1906: 
pellon ja niityn hernekasveista sekä näitten kasvien viljelemisestä; maanviljelystalouden pää-
piirteistä; 1906–1907: pellon ja niityn hernekasveista sekä näitten kasvien viljelemisestä; maan-
viljelystalouden pääpiirteistä; 1907–1908: pellon ja niityn hernekasveista sekä näiden kasvien 
viljelemisestä (ru); yleistä maanviljelysoppia (su); harjoituksia kylvösiementen tarkistamisessa; 
1908–1909: turvemaiden viljelemisestä (ru); maanviljelysopin perusteista (su); 1909–1910: tur-
vemaiden viljelemisestä (ru); erikoisesta peltokasvien viljelyksestä (su); 1910–1911: juurikasvien 
viljelemisestä (ru); peltomaan muokkailemisesta (su); 1911–1912: peltokasvien rakenteesta ja elä-
mästä (ru); kylvösiemenien tarkistuksesta (su); nurmikasvien viljelyksestä (su); 1912–1913: kylvö-
siemenien tarkistuksesta (ru); valittuja lukuja maanviljelysbakteriologian alalta (ru); turvemaasta 
ja sen viljelemisestä (su); 1913–1914: valituita lukuja maanviljelysbakteriologian alalta (ru); kyl-
vösiemenien tarkistuksesta (su); peltokasvien rakenteesta ja elämästä (su); 1914–1915: valituita 
lukuja Suomen maanviljelyksen historiasta (ru); kylvösiementen tarkistuksesta (su), peltokasvien 
viljelyksestä (su); 1915–1916: valituita lukuja Suomen maanviljelyksen historiasta (ru); kylvösie-
menten tarkistuksesta (su); peltokasvien viljelyksestä (su); 1916–1917: valituita lukuja Suomen 
maanviljelyksen historiasta (ru); kylvösiementen tarkistuksesta (su); peltokasvien viljelyksestä 
(su); 1917–1918: turvemaan viljelemisestä (ru); kylvösiementen tarkistuksesta (su); peltokasvien 
viljelyksestä (su); 1918–1919: turvemaan viljelemisestä (ru); kylvösiementen tarkistuksesta (su); 
peltokasvien viljelyksestä (su); 1919–1920: rikkaruohoista ja niiden vastustamisesta (ru); kylvö-
siementen tarkistuksesta (su); peltokasvien viljelyksestä (su); 1920–1921: kauppa- ja teollisuus-
kasvien viljelyksestä (ru); peltokasvien viljelyksestä (su); 1921–1922: soista ja suoviljelyksestä (su); 
peltokasvien viljelyksestä (ru)

1934–49  Sauli, Jonni Otto (* 1881 † 1957)
1934–1935: kasvinviljelyksestä (su); 1935–1936: kasvinviljelyksen yleinen kurssi (su, sl); perunan-
viljelyksestä (su, kl); kenttäkoetekniikasta (su, kl); 1936–1937: kasvilaaduista (su, sl); kasvinvilje-
lyksen yleinen kurssi (su, sl); kasvinjalostuksen perusteista (su, kl); perunanviljelyksestä (su, kl); 
1937–1938: kasvilaaduista (su, sl); kasvinviljelyksen yleinen kurssi (su, sl); koetekniikasta (su, kl); 
vehnän viljelyksestä (su, kl); 1938–1939: kasvilaaduista (su, sl); kasvinviljelyksen yleinen kurssi 
(su, sl); kasvinjalostuksen perusteista (su, kl); perunanviljelyksestä (su, kl); 1939–1941: kasvinvil-
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jelyksestä I (su, sl); kasvinviljelyksen yleinen kurssi (su, sl); koetoiminnasta ja koetekniikasta (su, 
kl); kasvinviljelyksestä II (su, kl); 1941–1943: kasvinviljelyksestä I (su, sl); kasvinviljelyksen ylei-
nen kurssi (su, sl); kasvinjalostuksen perusteista (su, kl); kasvinviljelyksestä II (su, kl); 1943–1944: 
kasvinviljelyksestä I (su, sl); kasvinviljelyksen yleinen kurssi (su, sl); kenttäkokeista (su, kl); kas-
vinviljelyksestä II (su, kl); 1944–1945: kasvinviljelyksestä I (su, sl); kasvinviljelyksen yleinen kurssi 
(su, sl); kasvinjalostuksesta (su, kl); kasvinviljelyksestä II (su, kl)

Maanviljelyskasvitieteen henkilökoht. ylim. professori
1935–51  Teräsvuori, Kaarlo Kustaa (* 1884 † 1977)

1935–1936: niittykysymyksestä (su); 1936–1945: maanviljelyskasvitiedettä (su)

Dosentit
1920–25 Teräsvuori, Kaarlo Kustaa (* 1884 † 1977), maanviljelysoppi
1928–34  Sauli, Jonni Otto (* 1881 † 1957), maanviljelysoppi
1929–50  Kokkonen, Pekka Aaron (* 1887 † 1951), maanviljelystekniikka
1930–50  Kitunen, Eemeli (* 1887 † 1955), maanviljelysoppi
1934–69  Valle, Otto Ferdinand (* 1899 † 1969), maanviljelysoppi 

 � MAANVILjELYSTALOUS

Maanviljelystalouden professori
Virka perustettiin maanviljelystalouden professuurina maanviljelystalouden ja maanviljelysopin 
professuurin jaossa 1906, (muutettiin maatalousekonomian prof. viraksi 1993)

1910–26  Enckell, Karl (* 1853 † 1937)
1910–1911: maataloudellisista tekijöistä (su); valittuja lukuja arvioimisopista (ru); 1911–1912: 
maataloudellisista tekijöistä (työstä) (su); tuottolaskelmien laatimisesta (ru); 1912–1913: maa-
tilojen arvioimisessa käytetyistä metodeista (su); eräistä maanviljelystaloustieteen merkkimie-
histä (ru, sl); valittuja lukuja maatalouden historiaa (ru, kl); 1913–1914: maataloustyöoppia (su, 
sl); maatalouden järjestämisestä (su, kl); eräistä maanviljelystaloustieteen merkkimiehistä (ru, 
sl); valittuja lukuja maatalouden historiaa (ru, kl); 1914–1915: peruskurssi maanviljelystalou-
dessa (su); 1915–1916: peltoviljelysjärjestelmistä (ru); peruskurssi maanviljelystaloudessa (su); 
1916–1917: maatalousliikkeen järjestämisestä (ru); valittuja lukuja maataloushistoriasta (su); 
1917–1918: peruskurssi maanviljelystaloudessa (ru); valittuja lukuja maataloushistoriasta (su); 
1918–1919: peruskurssi maanviljelystaloudessa (ru); valittuja lukuja maataloushistoriasta (su); 
1919–1920: maataloustyöstä (ru); talousjärjestelmän kehityshistoriasta (su); 1920–1921: maata-
loustyöstä (ru); maatalouspääomien arvioimisesta (su); 1921–1922: maataloustyöstä (ru); perus-
kurssi maanviljelystaloudesta (su); 1922–1923: uudemmasta kirjallisuudesta maanviljelys-talou-
den alalla (ru); peruskurssi maanviljelystaloudesta (su); 1923–1924: maatalouden arvioimisoppia 
(ru); peltoviljelysjärjestelmistä (su); 1924–1926: maatalouden työoppia (ru); peruskurssi maan-
viljelystaloudessa (su)

1932–48  Pihkala, Rurik Jonathan (* 1885 † 1973)
1932–1936: maanviljelystalouden peruskurssi (su, sl); maatalouden liikeoppia (su); maatalouden 
arvioimisoppia (su, kl); 1936–1937: maanviljelystalouden peruskurssi (su, sl); maatalouden liike-
oppia (su); maatalouden työoppia (su, kl); 1937–1938: maanviljelystalouden peruskurssi (su, sl); 
maatalouden liikeoppia (su); maatalouden arvioimisoppia (su, kl); 1938–1939: maanviljelystalou-
den peruskurssi (su, sl); maatalouden liikeoppia (su); maatalouden työoppia (su, kl); 1939–1941: 
maanviljelystalouden peruskurssi (su, sl); maatalouden liikeoppia (su); maatalouden arvioimisop-
pia (su, kl); 1941–1943: maanviljelystalouden peruskurssi (su, sl); maatalouden liiketiedettä (su); 
maatalouden työtiedettä (su, kl); 1943–1945: maanviljelystalouden alkeiskurssi (su, sl); maatalou-
den arvioimistiedettä (su, sl); maatalouden liiketiedettä (su, kl); maatalouden työtiedettä (su, kl)

Dosentit
1910–23  Sunila, J. E. (* 1875 † 1936), maanviljelystalous, uud. dos. 1929–33
1919–25  Cajander, E. (* 1882 † 1928), maanviljelystalous 
1940–62  Annila, Matti Jalmari (* 1903 † 1982), maanviljelystalous
1943–54  Charpentier, Claes Axel (Akki) Gustaf (* 1897 † 1966), nurmitalous

 � KOTIELäINTIEDE 

Kotieläintieteen professori
Virka perustettiin kotieläinopin prof. virkana 1906, nimenmuutos 1943

1910–43  von Wendt, Georg Willehad (* 1876 † 1954)
1910–1911: erikoista ruokintaoppia (ru); erikoista fysiologiaa (su); yleistä siitosoppia (su); 1911–
1912: yleistä ja erikoista ruokintaoppia (ru); erikoista fysiologiaa (su); erikoista siitosoppia (su); 
1912–1913: erikoista ruokintaoppia (ru); fysiologiaa (su); erikoista siitosoppia (su); 1913–1914: 
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erikoista ruokintaoppia (ru); ruokintafysiologiaa (su); erikoista siitosoppia (su); 1914–1915: eri-
koista ruokintaoppia (ru); ruokintaoppia (su), ravintofysiologiaa (ru); erikoista siitosoppia (su); 
1915–1916: erikoista ruokintaoppia (ru); fysiologiaa (su); rotu-oppia (su); 1916–1917: ruokinta-
oppia (ru); fysiologiaa (su); rotu-oppia (su); 1917–1921: ruokintaoppia (ru); fysiologiaa; rotu-op-
pia; 1921–1923: ruokintaoppia (ru); rotu-oppia; 1923–1938: ruokintaoppia (ru); fysiologiaa (ru); 
1938–1939: maanviljelyksen ruotsinkielistä ammattiterminologiaa (ru); 1939–1943: luentoja ko-
tieläinopin alalta (ru)

1944–67  Paloheimo, Lauri Ilmari (* 1899 † 1976)
1944–1945: ruokintaopin alkeiskurssi (su, sl); ruokintaopin jatkokurssi (su, sl); ruokintaopin pe-
ruskurssi (su, kl); rehuoppia (su, kl)

Kotieläinopin apulainen
Virka perustettiin kotieläinopin apulaisen virkana 1906, (muutettiin eläinlääketieteen apulaisen vi-
raksi 1949, lakkautettiin 1996, kotieläinfysiologian ma prof. 1997)

1927–40  Söderlund, Hans (* 1876 † 1940)
1927–1928: kotieläinanatomiaa (su); valituita osia kotieläintautien alalta (su); synnytysoppia; 
1928–1929: kotieläinanatomiaa (su); synnytysoppia (ru); 1929–1930: kotieläinanatomiaa; vali-
tuita osia käytännön eläinlääketieteen alalta (su); 1930–1931: anatomiaa; sovellettua anatomiaa; 
käytännön eläinlääketiedettä (su); 1931–1932: vertailevaa kotieläinanatomiaa (su); käytännön 
eläinlääketiedettä (su); 1932–1933: kotieläinanatomiaa (su); valituita osia käytännön eläinlääke-
tieteestä (su); 1933–1935: anatomiaa (su) valituita osia eläinlääketieteestä(su); 1935–1936: vertai-
levaa kotieläinanatomiaa (su); valituita osia eläinlääketieteestä(su); 1936–1938: kotieläinanato-
miaa (su); eläinlääketiedettä (su); 1938–1939: systemaattista ja sovellettua anatomiaa (su); va-
lituita kohtia eläinlääketieteestä (su); 1939–1941: anatomiaa (su); valittuja kohtia eläinlääke-
tieteestä (su)

1941–54  Klemola, Valto Matias (* 1907 † 1957)
1941–1944: sovellettua kotieläinanatomiaa (su, sl); aineenvaihtotaudeista (su, sl); mahoudesta (su, 
sl); lisääntymisbiologiasta (su, sl); 1944–1945: kotieläinanatomiaa (su, sl); yleisfysiologiaa (su, sl); 
aineenvaihtotaudeista (su, sl); mahoudesta (su, sl)

Dosentit
1921–49  Kankaanpää, Väinö (* 1879 † 1963), kotieläinhygienia
1924–44  Terho, Kaarlo Toivo (* 1889 † 1944), kotieläinten rotu- ja siitosoppi
1930–58  Poijärvi, Joosef Ilmari (* 1892 † 1970), ruokintaoppi
1933–41  Klemola, Valto Matias (* 1907 † 1957), kotieläinanatomia ja -fysiologia, 1954–57 eläinlää-

ketiede
1935–44  Paloheimo, Lauri Ilmari (* 1899 † 1976), kotieläintiede 1930–35, yleinen ravinto-oppi 

1935–44
1936–70  Vainikainen, Viljo (* 1901 † 1971), kotieläinten rotu- ja jalostusoppi

 � MEIjERIOPPI

Meijeriopin professori
Virka perustettiin meijeriopin apulaisen virkana 1906, muutettiin ylim. prof. viraksi 1921, (vars. 
prof. viraksi 1948 ja maitoteknologian prof. viraksi 1995)

1913–34  Bredenberg, Gustaf Adolf (* 1865 † 1955), apul. 13-21, ylim. prof. 1921–34
1913–1914: maidon biologisista, fysikalisista ja kemiallisista ominaisuuksista (su); kirnumisesta 
ja maidon käyttelemisestä (ru); 1914–1915: maidon käyttelemisestä (siivilöimisestä, filterauksesta, 
tuulettamisesta, homogeniserauksesta, pastöriserauksesta, steriliserauksesta ja jäähdyttämisestä) 
(su); meijerituotteiden säilttämisestä, lähettämisestä, myynnistä ja kauppatarkastuksesta (ru); 
1915–1916: juustonvalmistuksesta (su); maidon tarkastuksesta (ru); 1916–1917: voinvalmistukses-
ta (su); meijeristä ja sen hallinnosta (ru); 1917–1918: maidon biologiasta (su, sl); pastoroimisesta, 
sterilöimisestä ja jäähdyttämisestä (su, kl); maidon kemiallisista ominaisuuksista (ru, sl); maito-, 
voi- ja juustovioista (ru, kl); 1918–1919: maidon biologiasta (su, sl); pastoroimisesta, sterilöimi-
sestä ja jäähdyttämisestä (su, kl); maidon kemiallisista ominaisuuksista (ru, sl); maito-, voi- ja 
juustovioista (ru, kl); 1919–1920: maidon fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista (su, sl); 
kermomisesta (su, kl); endo- ja exogenisista vaikuttimista maidon kokoomukseen ja määrään 
(ru, sl); maidosta kansanravintoaineena (ru, kl); 1920–1921: maidon synnystä, erittymisestä ja 
käyttämisestä juustonvalmistukseen (su, sl); maidon ominaisuuksista (ru, sl); maidon ja maito-
taloustuotteiden tarkastamisesta (ru, kl); 1921–1922: voinvalmistuksesta (su); meijeristä ja sen 
hallinnosta (ru, sl); maitotuotteiden surrogateista (ru, kl); 1922–1923: maidon kemiallisista omi-
naisuuksista (su, sl); juustonvalmistuksen perusteista (su, kl); maidon fysikaalisista ominaisuuk-
sista (ru, sl); kermomis-tavoista (ru, kl); 1923–1924: maidon synnystä, lypsystä, fysikaallisista ja 
kemiallisista ominaisuuksista (su, sl); maidon määrään ja kokoomukseen vaikuttavista seikoista 
(su, kl); maidon biologiasta (ru, sl); maidon pastöroimisesta, steriloimisesta ja jäähdyttämisestä 
(ru, kl); 1924–1925: meijeristä ja sen hallinnosta (su, sl); maksumenetelmistä (su, kl); lypsämisestä 
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ja maidon ominaisuuksista (ru, sl); maidon tarkastuksesta (ru, kl); 1925–1926: maidon synnystä, 
lypsystä ja fysikaalisista ominaisuuksista (su, sl), kermaamisesta (su, kl); maidon kemiallisista 
ominaisuuksista (ru, sl); maidon bakteriologiasta, pastöroimisesta, steriloimisesta ja jäähdyttä-
misestä (ru, kl); 1926–1927: kerman käsittelystä ja kirnuamisesta (su, sl); voin virheellisyyksistä 
(su, kl); maidon synnystä ja lypsystä (ru, sl); maidon ominaisuuksista ja niihin vaikuttavista sei-
koista (ru, kl); 1927–1928: juustonvalmistuksen edellytyksistä (su, sl); juustonvalmistuksesta (su, 
kl); kulutusmaidosta (ru, sl); maidon- ja maitotuotteiden tarkastuksesta (ru, kl); 1928–1929: mai-
totalouden peruskurssi (su, sl); valmistava kurssi harjoitteluun aikoville (su, sl); maidon kokoo-
mukseen ja laatuun vaikuttavista endo- ja ektogeenisistä seikoista (ru, sl); maitotalouden perus-
kurssi (su, kl); liikeoppia (ru, kl); 1929–1930: maitotalouden peruskurssi (su); valmistava kurssi 
harjoitteluun aikoville (su, sl); Suomen maitotalouden vientituotteista (ru, kl); 1930–1931: mai-
totalouden peruskurssi (su); valmistava kurssi harjoitteluun aikoville (su, sl); meijerin talouden-
hoito (ru, kl); 1931–1932: maidon fysikalisista ja kemiallisista ominaisuuksista (su, sl); lypsystä ja 
maidon käsittelystä (su, sl); maidon ja meijerituotteiden tarkistuksesta (su, kl); kermomistavoista 
(ru, kl); 1932–1933: maidon fysikalisista ja kemiallisista ominaisuuksista (su, sl); lypsystä ja mai-
don käsittelystä (ru, sl); meijeribakteriologiasta ja –entsymologiasta (su, kl); voinvalmistuksesta 
(ru, kl); 1933–1934: maidon fysikalisista ja kemiallisista ominaisuuksista (su, sl); lypsystä ja mai-
don käsittelystä (ru, sl); maidon ja maitotaloustuotteiden tutkimuksesta (su, kl); osuusmeijerin 
taloudenhoidosta (ru, kl)

1935–43  Sandelin, Aarne Eljas (* 1888 † 1954), ylim. prof.
1935–1936: maidon ja meijerituotteiden kemiaa (su); maitotalousbakteerioppia (su); 1936–1937: 
voinvalmistuksesta (su, sl); juustonvalmistuksesta (su, kl); alkeiskurssi meijeriin harjoittelemaan 
aikoville (su, kl); 1937–1938: maidon ja meijerituotteiden kemiaa (su, sl); maitotalousbakteeri-
oppia (su, kl); alkeiskurssi meijeriin harjoittelemaan aikoville (su, kl); 1938–1939: voinvalmis-
tusta (su, sl); juustonvalmistusta (su, kl); alkeiskurssi meijeriin harjoittelemaan aikoville (su, kl); 
1939–1940: maidon ja meijerituotteiden kemiaa (su, sl);meijeribakteerioppia (su, kl); alkeiskurssi 
meijeriin harjoittelemaan aikoville (su, kl); 1940–1941: maidon ja meijerituotteiden kemiaa (su, 
sl); juustonvalmistusta (su, kl); alkeiskurssi meijeriin harjoittelemaan aikoville (su, kl); 1941–1943: 
voinvalmistusta (su, sl); maitotaloustuotteiden tutkimista (su, kl); alkeiskurssi meijeriin harjoit-
telemaan aikoville (su, kl)

1944–53  Storgårds, Torsten Johannes (* 1908 † 1993), ylim. prof. 1944–48
1944–1945: voinvalmistuksen teoriaa ja tekniikkaa (sl); juustonvalmistusta (kl); alkeiskurssi mei-
jeriin harjoittelemaan aikoville (kl)

Dosentit
1940–44  Storgårds, Torsten Johannes (* 1908 † 1993), maitotaloustiede

 � METSäTALOUS

Metsätalouden apulainen
Virka perustettiin agronomikoulutusta varten vuonna 1906, lakkautettiin vuonna 1909 yliopiston 
metsänhoitajan viran perustamisen yhteydessä

1907–09  Cajander, Aimo Kaarlo (* 1879 † 1943)

Yksityismetsätalouden apulainen
Virka perustettiin agronomikoulutusta varten vuonna 1935, (muutettiin metsätalouden apulaisen 
viraksi 1949 ja viimeksi yksityismetsätalouden apul.prof. viraksi 1986, yksityismetsätalouden profes-
sorin viraksi vuonna 1998)

1938–50  Pöntynen, Vilho (* 1891 † 1976)
1938–1945: alkuosa metsätalouden peruskurssista (su, sl); alkuosa metsätalouden jatkokurssista 
(su, sl); loppuosa metsätalouden peruskurssista (su, kl); loppuosa metsätalouden jatkokurssista 
(su, kl)

 � AGRAARIPOLITIIKKA

Agraaripolitiikan professori
Virka perustettiin Alfred Kordelinin lahjoitusvaroin agraaripolitiikan prof. virkana 1922, (muutet-
tiin maatalouspolitiikan prof. viraksi 1946)

1928–38  Jutila, Kalle Teodor (* 1891 † 1966)
1929–1930: agraaripolitiikan perusteista (su); maataloudesta ja tulleista (su); 1930–1931: agraa-
ripolitiikan perusteista (su); Suomen maataloudesta 20. vuosisadalla (su, sl); markkinaopin pe-
rusteista (su, kl); 1931–1932: agraaripolitiikan perusteista (su); markkinaopin perusteista (su, sl); 
maatalousjärjestöistä Suomessa (su, kl); 1932–1933: agraaripolitiikan perusteista (su); markkina-
opin perusteista (su, sl); asutustoiminnasta Suomessa (su, kl); 1937–1938: maanviljelyspolitiikan 
perusteista (su); maatalouspulasta Suomessa vv. 1928–36 (su, sl); maa- ja työjärjestyksestä Suo-
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messa (su, kl); 1938–1939: maanviljelyspolitiikan perusteista (su); maataloustuotteiden hintain 
tukemisesta (su, sl); maa- ja työjärjestyksestä Suomessa (su, kl)

Maanviljelyksen kansantalouden ja tilastotieteen henkilök. ylim. professori
1909–27  Gebhard, Hannes (* 1864 † 1933)

1909–1910: Suomen maatalousoloista ja maatalouspolitiikasta (su); maanviljelijäin yhteistoimin-
taliikkeestä (su); 1910–1911: maatalouspolitiikan pääkohdista (su); maanviljelijäin yhteistoimin-
taliikkeestä (su)

Dosentit
(1899–06 Gebhard, Hannes (* 1864 † 1933), maanviljelyksen taloustiede ja tilastotiede, historiallis-

kielitieteellisessä osastossa)
1927–48  Johanson, Väinö Frithiof (* 1893 † 1948), agraaripolitiikka

 � PUUTARHATIEDE

Dosentit
1927–44 Meurman, Mauri Olavi (* 1893 † 1969), sovellettu perinnöllisyystiede

M E T S ä O P E T U S
 � METSäNHOITO

Metsänhoidon professori
Virka perustettiin 1907, (myöhemmin metsänhoitotieteen prof.)

1911–33  Cajander, Aimo Kaarlo (* 1879 † 1943)
1911–1912: metsänhoidollisista hakkaustavoista (su, sl); pohjoismaisista puukasveista (su, sl); 
metsäpolitiikkaa (su, kl); sovellettua metsähoito-oppia (su, kl); 1912–1913: metsänhoidollisista 
hakkaustavoista (su, sl); Suomen soista (su, sl); metsäpolitiikkaa (su, kl); sovellettua metsähoi-
to-oppia (su, kl); 1913–1914: alkeiskurssi metsänhoidossa (su, sl); kasvibiologiaa (su, sl); metsä-
tyyppien merkityksestä metsänarvioimisessa ja metsänhoidossa (su, kl); metsä-politiikkaa (su, 
kl); 1914–1915: alkeiskurssi metsänhoidossa (su, sl); metsäpolitiikkaa (su, sl); metsätyyppien mer-
kityksestä metsänarvioimisessa ja metsänhoidossa (su, kl); pohjoismaisista puulajeista (su, kl); 
1915–1916: alkeiskurssi metsänhoidossa (su, sl); metsäpolitiikkaa (su, sl); metsätyyppien merki-
tyksestä metsänarvioimisessa ja metsänhoidossa (su, kl); pohjoismaisen kasvullisuuden, etenkin 
metsien historiaa (su, kl); 1916–1917: alkeiskurssi metsänhoidossa (su, sl); puulajioppia (su, sl); 
metsätyyppien merkityksestä metsänarvioimisessa ja metsänhoidossa (su, kl); metsäpolitiikkaa 
(su, kl); 1917–1918: alkeiskurssi metsänhoidossa (su, sl); metsätyyppien merkityksestä metsänar-
vioimisessa ja metsänhoidossa (su, kl); metsäpolitiikkaa (su, kl)

1936–61  Laitakari, Erkki Assar (* 1892 † 1978)
1936–1939: metsänhoitoa (su); dendrologiaa (su); 1939–1943: metsänhoitoa (su); sovellettua met-
sänhoitoa (su); 1944–1945: metsänhoitoa (su); dendrologiaa (su)

Yliopiston metsänhoitaja
Virka perustettiin 1909, (muutettiin metsänhoitotieteen apul.prof. viraksi 1979, muutettiin professo-
rin viraksi 1998)

1910–19  Helander, Anders Benjamin (* 1876 † 1949)
1910–1912: metsäteknologiaa (su, sl); valituita kohtia metsäpolitikasta (su, kl); 1912–1913: puiden 
teknillisistä ominaisuuksista (su); puiden kuljetuksesta ja teollisesta käyttämisestä (su, sl), koh-
tia metsäpolitikasta (su, kl); 1913–1914: puiden tunnusmerkillisistä ominaisuuksista ja käyttö-
kelpoisuudesta (su); puiden korjaamisesta, kuljetuksesta ja erilaisesta jalostamisesta (su); kohtia 
metsäpolitikasta (su, kl); 1914–1915: puiden tunnusmerkillisistä ominaisuuksista ja käyttökelpoi-
suudesta (su); puiden korjaamisesta, kuljetuksesta ja jalostamisesta (su); kohtia metsäpolitiikas-
ta (su, kl); 1915–1916: puiden teknillisistä ominaisuuksista ja käyttökelpoisuudesta (su); puiden 
kaadosta ja kuljetuksesta (su); kohtia metsäpolitiikasta (su, kl); 1916–1917: puiden jalostuksesta 
ja myynnistä (su); puiden kaadosta ja kuljetuksesta (su); puiden teknillisistä ominaisuuksista (su, 
kl); 1918–1919: metsänmyynnistä puutavarakaupassa (su); puunjalostuksesta (su); puiden tun-
nusmerkillisistä anatomisista ja ulkonaisista ominaisuuksista (su); puiden teknillisistä ominai-
suuksista (su, kl)

1919–32  Lassila, Ilmo Kalervo Taavetti (* 1885 † 1945)
1920–1929: metsäteknologiaa (su); 1929–1930: metsäteknologiaa (su), peruskurssi metsänhoidossa 
ja metsäteknologiassa (su)

1933–40  Hertz (myöh. Tertti), Martti (* 1898 † 1940)
1932–1940: metsähallinto-oppia (su, sl); metsänhoidon peruskurssi (su, kl)
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Dosentit
1922–37  Heikinheimo, Klas Olof (Olli) (* 1882 † 1973), metsänhoitotiede
1932–36  Laitakari, Erkki Assar (* 1892 † 1978), metsänhoitotiede
1937–46  Kalela, Kaarlo Erkki Kanervo (* 1909 † 1964), metsänhoitotiede
1938–51  Aaltonen, Viktor Toivo (* 1889 † 1955), metsänhoitotiede

 � METSäNARVIOIMINEN

Metsänarvioimisen professori
Virka perustettiin 1907, (myöhemmin metsänarvioimistieteen prof.)

1928–53  Lönnroth, Erik Johannes (* 1883 † 1971)
1928–1929: metsänarvioimista (su); metsänarvolaskua (su, sl); metsätalouden järjestelyoppia (su, 
sl); biologisissa tutkimuksissa käytetyistä matemaattis-tilastollisista menettelytavoista (su, kl); 
1929–1934: metsänarvioimista (su); metsänarvolaskua (su, sl); biologisissa tutkimuksissa käy-
tetyistä matemaattis-tilastollisista menettelytavoista (su, kl); metsätalouden järjestelyoppia (su, 
kl); 1934–1936: metsänarvioimista (su); metsänarvolaskua (su, sl); metsätaloussuunnitelmasta 
(su, sl); biologisissa tutkimuksissa käytetyistä matemaattis-tilastollisista menettelytavoista (su, 
kl); 1936–1941: metsänarvolaskua (su, sl); metsätalouden järjestelyä (su, sl); metsänarvioimis-
ta (su); biologisissa tutkimuksissa käytetyistä matemaattis-tilastollisista menettelytavoista (su, 
kl); 1941–1942: normaalimetsäteoriasta (su, sl); valittuja osia metsätalouden järjestelystä (su, sl); 
metsänarvioimista (su, sl); biologisissa tutkimuksissa käytetyistä matemaattis-tilastollisista me-
nettelytavoista (su, kl); 1941–1945: normaalimetsäteoriasta (su, sl); metsänarvonlaskua (su, sl) va-
littuja osia metsätalouden järjestelystä (su, sl); metsänarvioimista (su); biologisissa tutkimuksissa 
käytetyistä matemaattis-tilastollisista menettelytavoista (su, kl)

Dosentit
1932–48  Ilvessalo, Yrjö (* 1892 † 1983), metsänarvioimistiede

 � METSäTALOUS 
Metsätalouden professori
Virka perustettiin metsäpolitiikan prof. virkana 1922, muutettiin metsätalouden prof. viraksi 1944, 
(muutettiin kansantaloudellisen metsäekonomian prof. viraksi 1962)

1925–63  Saari, Eino Armas (* 1894 † 1971)
1926–1928: Suomen metsäpolitiikkaa (su); erinäisiä yleisiä metsäpoliittisia kysymyksiä (su); 1928–
1929: Suomen metsätaloudesta ja metsäpolitiikasta (su); teoreettisen metsätaloustieteen perus-
teista (su, sl); eri maiden metsäoloista sekä eräiden valtioiden uusimmista metsälaeista (su, kl); 
1929–1930: metsälainsäädäntö (su); teoreettinen metsätaloustiede (su); Suomen metsätalous ja 
metsäpolitiikka (su); yleinen metsätalousmaantiede (su, kl); 1930–1931: Suomen metsätalous ja 
metsäpolitiikka (su); metsälainsäädäntö (su, sl); metsätalousmaantiede (su, kl); 1931–1932: Suo-
men metsätalous ja metsäpolitiikka (su); metsälainsäädäntö (su, sl); tuloslaskenta (su, kl); 1932–
1940: Suomen metsätalous (su); metsäpolitiikan peruskurssi (su); tuloslaskenta (su); 1940–1941: 
Suomen puutavaramarkkinoista (su); metsäpolitiikan peruskurssi (su, sl); Suomen metsätalous 
(su, kl); 1941–1945: metsätalouden liiketieteen yleiskurssi (su); metsäpolitiikan peruskurssi (su, 
sl); Suomen metsätalous (su, kl)

Dosentit
1937–53  Osara, Nils Arthur (* 1903 † 1990), metsäpolitiikka
1940–49  Keltikangas, Valter (* 1905 † 1990), metsätalouden liikelaskentaoppi

 � METSäTEKNOLOGIA 
Metsäteknologian professori
Virka perustettiin 1930

1932–45  Lassila, Ilmo Kalervo David (* 1885 † 1945)
1920–1929: metsäteknologiaa (su); 1929–1930: metsäteknologiaa (su); peruskurssi metsänhoidos-
sa ja metsäteknologiassa (su); 1932–1940: puun teknilliset ominaisuudet (su, sl); puun korjuu (su, 
sl); puun uitto (su, kl); puun jalostus (su, kl); 1940–1945: puun käyttö (su, sl); puun korjuu (su, sl); 
puun uitto (su, kl); puun jalostus (su, kl)

Dosentit
1937–66  Aro, Paavo Robert (* 1899 † 1978), metsäteknologia
1937–39  Vuoristo, Ilmari (* 1897 † 1939), metsäteknologia
1939–48  Jalava, Matti (* 1893 † 1975), metsäteknologia
1942–48  Wegelius, Theodor Henrik August (* 1908 † 1970), puun kemiallinen teknologia
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 � SUOMETSäTIEDE
Suometsätieteen professori
Per. ylim. prof. virkana 1938, (vars. prof. viraksi 1950)

1944–57  Multamäki, Sulo Emil (* 1889 † 1968), ylim. prof. 1944–50 
1944–1945: yleiskurssi soista (su, sl); erikoiskurssi suometsätieteestä (su, sl); suometsätieteen al-
keiskurssi (su, kl); ojitustekniikan yleiskurssi (su, kl)

Dosentit
1935–42  Kivinen, Erkki Oskari (* 1903 † 1985), suontutkimus
1940–41  Paasio, Toivo Paavo Ilmari (* 1906 † 1941), suotiede

Y H T E I N E N  O P E T U S
 � ENTOMOLOGIA/MAANVILjELYS- jA METSäzOOLOGIA

Maanviljelys- ja metsäzoologian professori
Virka perustettiin kasvifysiologian, bakteriologian ja entomologian apulaisen virkana 1896, muutet-
tiin entomologian apulaisen viraksi 1898, kun perustettiin kasvifysiologian ja bakteriologian apulai-
sen virka, muutettiin maanviljelys- ja metsäzoologian ylim. prof. viraksi 1921, (maatalous- ja metsä-
eläintieteen vars. prof. viraksi 1949 ja metsäeläintieteen prof. viraksi 1993)

1901–10  Reuter, Enzio Rafael (* 1867 † 1951)   
1902–1903: tärkeimmistä maanviljelykselle vahingollisista hyönteisistä; 1903–1904: tärkeimmistä 
kasvitarhahoidolle vahingollisista hyönteisistä sekä niitten hävittämisestä; 1904–1905: maanvil-
jelys-eläintiedettä; 1905–1906: maanviljelyksen tärkeimmistä tuhohyönteisistä; 1906–1907: met-
säentomologiaa; maanviljelyksen tärkeimmistä tuhohyönteisistä; 1907–1908: metsäentomologiaa 
(ru); maanviljelyksen tärkeimmistä tuhohyönteisistä (su); 1908–1909: kotieläinten parasiiteista 
(ru); Suomen tuhohyönteisistä (su); 1909–1910: metsäentomologiaa (ru); Suomen tuhohyönteisistä 
(su); 1910–1911: maanviljelyseläintiedettä (ru); maanviljelyksen tuhohyönteisistä (su)

1913–23  Linnaniemi, Walter Mikael (* 1876 † 1953), apulainen 1913–21, ylim. prof. 1921–23
1914–1915: metsäentomologiaa (su); 1915–1916: maanviljelysentomologiaa (su); 1916–1917: met-
säentomologiaa (su); 1917–1918: metsäentomologiaa (su); 1918–1919: maanviljelysentomologiaa 
(su); 1919–1920: metsätalousentomologiaa (su); 1920–1921: maanviljelyksen tärkeimmistä tuho- 
ja hyötyhyönteisistä (su); 1921–1922: metsäentomologiaa (su); 1922–1923: maanviljelysentomo-
logiaa (su)

1925–52  Saalas, Uunio (* 1882 † 1969), ylim. prof. 1925–49
1925–1929: metsäzoologiaa (su); maanviljelyszoologiaa (su); 1929–1930: metsäzoologiaa (su); maan-
viljelyszoologiaa (su); opastusluentoja (maatalouden harjoittelutöihin lähteville (su, sl); 1930–1941: 
metsäzoologiaa (su); maanviljelyszoologiaa (su); 1941–1944: metsäeläintiedettä (su); maatalous-
eläintiedettä (su); 1944–1945: maatalouseläintiedettä (su, sl); metsäeläintiedettä (su, kl)

Dosentit
1919–25  Saalas, Uunio (* 1882 † 1969), metsäentomologia
1938–48  Kangas, Mauno Esko (* 1906 † 1992), metsäeläintiede 1938–40, metsätuhotiede 1940–48

 � KASVIbIOLOGIA jA KASVIPATOLOGIA
Kasvibiologian ja kasvipatologian professori
Virka perustettiin kasvifysiologian ja bakteriologian apulaisen virkana 1898, muutettiin kasvifysio-
logian apulaisen viraksi 1906, muutettiin kasvibiologian ja kasvipatologian ylim. prof. viraksi 1921, 
muutettiin vars. prof. viraksi 1948, kasvipatologian prof. viraksi 1970

1909–42  Liro, Johan Ivar (* 1872 † 1943), apulainen 1909–21, ylim. prof. 1921–42
1910–1911: tärkeimmistä kasvitaudeista (su); 1911–1915: tärkeimmistä kasvitaudeista (su, sl); tär-
keimmistä tuhosienistä (su, kl); 1915–1917: tärkeimmistä kasvitaudeista (su, sl); bakteriologiaa 
(su, kl); sienitiedettä (su, kl); 1917–1928: bakteriologian alkeiskurssi (su, sl); tärkeimmistä kasvi-
taudeista (su, kl); 1928–1936: tuhosienistä (su, sl); bakteriologian alkeiskurssi (su, sl); tärkeim-
mistä kasvitaudeista (su, kl); 1936–1937: tuhosienistä (su, sl); tärkeimmistä kasvitaudeista (su); 
bakteriologian alkeiskurssi (su, kl); 1937–1940: tuhosienistä (su, sl); tärkeimmistä kasvitaudeista 
(su, kl); 1940–1941: tuhosienistä (su, sl)

Dosentit
1942–45  Pohjakallio, Onni Aulis (* 1903 † 1965), viljelyskasvien ekologia
1943–72  Jamalainen, Eino Armas (* 1902 † 1982), kasvibiologia ja kasvipatologia 
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 � MIKRObIOLOGIA
Mikrobiologian professori
Per. ylim. prof. virkana 1937, (vars. prof. viraksi 1948)

1940–70 Vartiovaara, Unto Johannes (* 1904 † 1999), ylim. prof. 1940–48
1940–1941: mikrobiologian peruskurssi (su); 1941–1943: mikrobiologian jatkokurssi (su, sl); mik-
robiologian peruskurssi (su, kl); 1943–1945: mikrobiologian peruskurssi (su, sl); mikrobiologian 
jatkokurssi (su, kl)

Dosentit
1937–40  Vartiovaara, Unto Johannes (* 1904 † 1999), mikrobiologia

 � LIMNOLOGIA
Sovelletun limnologian henkilökoht. ylim. professori 

1939–61  Järnefelt, Heikki Arvid (* 1891 † 1963)
1939–1941: vesistöjen pohjakerrostumista ja niiden synnystä (su, sl); kalavesistä ja niiden hoidos-
ta (su, kl); 1941–1945: limnologian peruskurssi (su, sl); puunjalostusteollisuuden vaikutuksesta 
vesistöihin (su, kl)

Dosentit
1924–39  Järnefelt, Heikki Arvid (* 1891 † 1963), sovellettu limnologia

 � KASVITIEDE
Kasvitieteen apulainen
Virka perustettiin apulaisen virkana propedeuttista opetusta varten 1921,(lakkautettiin 1995)

1924–28  Palmgren, Alvar (* 1880 † 1960)
1922–1925: kasvitiedettä (ru); 1925–1928: yleistä kasvitiedettä (ru); maamme tavallisimmista kas-
vilajeista (su)

1930–32  Brenner, Magnus Widar (* 1887 † 1932)
1931–1932: yleistä kasvitiedettä (su); maamme tavallisista kasvilajeista (su)

1934–43  Kotilainen, Mauno Johannes (* 1905 † 1961)
1934–1935: yleistä kasvitiedettä (su); maamme suomaista (su); tärkeimmistä metsä-, suo-, lai-
dun- ja nurmikasveista (su); 1935–1940: yleisen kasvitieteen peruskurssi (su); tärkeimmistä met-
sä-, suo-, laidun- ja nurmikasveista (su); 1940–1941: virkavapaa; 1941–1943: yleisen kasvitieteen 
peruskurssi (su); tärkeimmistä metsä-, suo-, laidun- ja nurmikasveista (su)

 � YLEINEN KEMIA
Kemian apulainen
Virka perustettiin kemian apulaisen virkana propedeuttista opetusta varten 1921, (prof. vuodesta 
1998, muutettiin biotuotannon kemian professoriksi 2002)

1923–30  Kilpi, Sulo Taavetti (* 1886 † 1979)
1922–1930: epäorganisen eksperimentalikemian pohjakurssi kertausharjoituksineen (su); orga-
ninen kemia (su)

1934–41  Kauko, Yrjö (* 1886 † 1974)
1935–1941: kokeellisen epäorgaanisen kemian pohjakurssi kertausharjoituksineen (su); orgaani-
sen kemian kurssi (su)

1942–44  Tommila, Eero Akseli (* 1900 † 1968)
1942–1944: kokeellisen epäorgaanisen kemian pohjakurssi kertausharjoituksineen (su), orgaani-
nen kemia (su)

1944–51  Näsänen, Reino Olavi (* 1908 † 1994)
1944–1945: kokeellinen epäorgaanisen kemian pohjakurssi kertausharjoituksineen (su); organi-
nen kemia (su)

 � MUUT DOSENTIT 
1930–53  Keränen, J., maatalousilmatiede
1940–71  Franssila, Matti Olavi (* 1905 † 1976), ilmatiede (meteorologia)

Lähteet: Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston ohjelmat ja kertomukset toi-
minnasta lukuvuosina 1899–1945, Autio 2001; Autio 1997; Kivinen – Laitakari 1958: 246–265
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Liite 3

Maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan väitöskirjat tarkastusjärjestyksessä lukuvuosina 1907–1945

(Suluissa väitöksen pääaine tai oppiaine, jonka professori on ollut väitöksen kustoksena. Etenkin en-
simmäisinä lukuvuosina väittelijöiden lisensiaatin tutkinnon pääaine oli eri kuin väitöstutkimuksen 
alue, jos tiedekuntaosastolla tai tiedekunnalla ei ollut tietyn alan professuuria tai professuurilla ei ol-
lut viranhaltijaa)

Sunila, Juho E.: Peltoviljelysjärjestelmät Hattulan kunnassa. Maanviljelystaloudellinen tutkimus. Hä-
meenlinna 1907. (maanviljelysoppi)

Enckell, Karl: Om arbetsintensiteten å Mustiala egendoms åkercirkulationer åren 1899-1906.1. Om 
Fluktuationerna i arbetsintensiteten under årets olika perioder. Helsingfors 1908. (maanvilje-
lysoppi)

Jännes, Juho K.: Beitrag zur Kenntnis der Stickstoffabgaben einer dünnen auf Erde lagernden Mist-
schicht. Helsingfors 1910. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Relander, Lauri K.: Studien über die Verwendbarkeit der Präzipitinreaktion in der Samenprüfung. 
Abhandlungen der Agrikulturwissenschaflichen Gesellschaft in Finnland 1. Helsingfors 1911. 
(maanviljelysoppi) 

Cajander, Eino: Studien ueber das in der Milchvielhahltung investierte Anlagekapital. Abhandlungen 
der Agrikulturwissenschaftlichen Gesellschaft in Finnland 2. Helsingfors 1911. (maanviljely-
stalous) 

Bredenberg, Gustaf A.: Beiträge zur Kenntnis der Hüllen der Milchfettkügelchen. Abhandlungen der 
Agrikulturwissenschaftlichen Gesellschaft in Finnland 4. Helsingfors 1912. (maanviljelyskemia 
ja -fysiikka)

Renvall, August: Die periodischen Erscheinungen der Reproduktion der Kiefer an der polaren Waldgren-
ze. Acta Forestalia Fennica 1.2. & Fennia 29.4. Helsingfors 1912. (metsänhoitotiede)

Valmari Johannes: Untersuchungen über die Lösbarkeit und Zersetzbarkeit der Stickstoffverbindungen 
im Boden. Abhandlungen der Agrikulturwissenschaftlichen Gesellschaft in Finnland 3. Hel-
singfors 1912. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Göös, Hjalmar K.: Über den Einfluss des zugekauften Kraftfutters auf den Reinertrag der Milchviehhal-
tung. Abhandlungen der Agrikulturwissenschaftlichen Gesellschaft in Finnland 5. Helsingfors 
1913. (maanviljelystalous)

Cajanus, Werner K.: Ueber die Entwicklung gleichaltliger Waldbestände. Eine statistische Studie: 1. Acta 
Forestalia Fennica 3.1. Helsingfors 1914. (metsänarvioimistiede)

Homén, Arne L.A.: Studien über die Wirkung der partiellen Inanition des Rindes auf die Zusammen-
setzung der Milch und die Beschaffenheit des Milchfettes. Abhandlungen der Agrikulturwissen-
schaftlichen Gesellschaft in Finnland 7. Helsingfors 1914. (meijerioppi)

Aarnio, Bernhard: Über die Ausfällung des Eisenoxyds und der Tonerde in finnländischen Sand- und 
Grusböden. Geotekniska meddelanden 16. Helsingfors 1915. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Tanttu, Antti H. N.: Tutkimuksia ojitettujen soiden metsittymisestä. Acta Forestalia Fennica 5.2. Hel-
sinki 1915. (metsänhoitotiede)

Elfving, Östen K.: Vermögensbildung kleinbäuerlicher Ansiedler in Finnland. Helsingfors 1915. (maan-
viljelysoppi)

Lakari, Oiva J.: Studien über die Samenjahre und Alterklassenverhältnisse der Kiefernwälder auf dem 
nordfinnischen Heideboden. Acta Forestalia Fennica 5.1 & Fennia 38.4. Helsinki 1915. (metsän-
hoitotiede)

Heikinheimo, K. Olli: Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin. Acta Forestalia Fennica 4.2. & Metsä-
hallituksen julkaisuja 1. Helsinki 1915. (metsänhoitotiede)

Teräsvuori, Kaarlo K.: Über in Finnland feldmässig gebaute Erbsenformen. Experimentelle Vererbungs-
untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Anzahl der Samenanlanden und Samen in 
den Hülsen. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 40.9. Helsinki 1915. (maanviljelysoppi)

Kankaanpää, Wäinö: Experimentelle Studien über das Verhalten des Knochenmaekes bei verschiedenen 
Infektionen. Helsinki 1916. (kotieläinoppi)

Simola, Evert F.: Über die durch Kali- und Phosphorsäuredungung auf einem Niedermoore bewirkten 
Schwankungen der Eigenschaften und Emteerträge des Hafers. Abhandlungen der Agrikulturwis-
senschaftlichen Gesellschaft in Finnland 8. Helsinki 1916. (maanviljelysoppi)

Söderlund, Hans: Beiträge zur Kenntnis der Topographie des ersten Auftretens des elastischen Gewebes 
im Herzen von Rinderembryonen und neugeborenen Kälbern. Helsingfors 1917. (kotieläinoppi)

Johanson, Väinö F.: Bidrag till frågan om fodervärdets växlingar. Agrikultur-ekonomiska försökanstal-
tens i Finland vetenskapliga publikationer 5. Helsingfors 1917. (maanviljelystalous)

Terho, T.: Nupouden periytymisestä I.S.K. 137 Uljaan suvussa. Helsinki 1918. (kotieläinoppi)
Stigell, Richard W.: Kolorimetrische Untersuchungen zur quantitativen Bestimmung der Proteinstoffe 

vermittelst des Ferrirhodanits. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Annales Academiae 
Scientarium Fennicae A XII:4. Helsinki 1918. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)
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Lukkala, Oskari J.: Tutkimuksia viljavan maa-alan jakautumisesta etenkin Savossa ja Karjalassa. Acta 
Forestalia Fennica 9.1. Helsinki 1919. (metsänhoitotiede)

Multamäki, Sulo E.: Tutkimuksia metsien tilasta Savossa ja Karjalassa. Acta Forestalia Fennica 9.2. 
Helsinki 1919. (metsänhoitotiede)

Saalas, Uunio: Kaarnakuoriaisista ja niiden aiheuttamista vahingoista Suomen metsissä. Acta Fores-
talia Fennica 10. Helsinki 1919. (metsänhoitotiede)

Backman, Albin L.: Torvmarksundersökningar i Mellersta Österbotten. Acta Forestalia Fennica 12.1. 
Helsingfors 1919. (metsänhoitotiede)

Aaltonen, Viktor T: Kangasmetsien luonnollisesta uudistumisesta Suomen Lapissa. Metsätieteellisen 
koelaitoksen julkaisuja 1. Helsinki 1919. (metsänhoitotiede)

Pihkala, Rurik J.: Maatalouden voimaperäisyysasteen vaikutuksesta kannattavaisuuteen. Metoodia sel-
vittelevä teoreettinen esitys. Tampere 1919. (maanviljelystalous)

Niinivaara, Huugo J.: Suomen ayshirekarjan sonnisukututkielma. 1. Hover-a-Blink-suku. Suomen ay-
shireyhdistyksen julkaisuja 7 & Suomen maanviljelystaloudellinen koelaitos. Tieteellisiä julkai-
suja 10. Helsinki 1920. (kotieläinoppi)

Lassila, Ilmo Kalervo David: Tutkimuksia mäntymetsien synnystä ja kehityksestä pohjoisen napapiirin 
pohjoispuolella. Acta Forestalia Fennica 14.3. Helsinki 1920. (metsänhoitotiede)

Poijärvi, Ilmari J.: Tutkimuksia olkirehun (Kraftstroh) rehuarvosta. Helsinki 1920. (kotieläinoppi)
Ilvessalo, Yrjö: Tutkimuksia metsätyyppien taksatoorisesta merkityksestä nojautuen etupäässä koti-

maiseen kasvutaulujen laatimistyöhön. Acta Forestalia Fennica 15.3. Helsinki 1920. (metsän-
arvioimistiede)

Ilvessalo, Lauri: Ulkomaalaisten puulajien viljelemismahdollisuudet Suomen oloja silmälläpitäen. Acta 
Forestalia Fennica 17.2. Helsinki 1920. (metsänhoitotiede)

Jutila, K. T.: Tutkimuksia Perä-Pohjolan ja Lapin talous- ja asutusoloista: varsinaisen itsehoidetun maa-
talouden pääomasuhteista. Acta Forestalia Fennica 18.3. Helsinki 1920. (maanviljelystalous)

Turpeinen, Onni: Rehurasvojen vaikutuksesta maitorasvaan länsisuomalaisessa maatiaiskarjassa. Ra-
vintoainekemiallinen tutkimus. Helsinki 1921. (meijerioppi)

Charpentier, Claes A. G.: Studien über den Einfluss des Rindvieh- und Pferdestallmistes auf die Zerset-
zung der Zellulose in der Ackererde. Tavastehus 1921. (maanviljelystalous)

Kitunen, Eemeli: Tutkimuksia kauran nokisienistä ja eri kauralaatujen alttiudesta nokitartunnalle. 
Suomen maanviljelystaloudellinen koelaitos. Agrikulturekonomiska försöksanstalten i Finland. 
Tieteellisiä julkaisuja 15. Helsinki 1922. (maanviljelysoppi)

Saari, Eino A.: Kotitarvepuun kulutus maaseudulla Turun ja Porin läänissä. Metsätieteellisen koelai-
toksen julkaisuja 5.1. Helsinki 1922. (metsäpolitiikka)

Sauli, Jonni O.: Erblichkeitsstudien an der Mustiala-Kohlrübe. Abhandlungen der Agrikulturwissen-
schaftlichen Gesellschaft in Finnland 11. Helsinki 1922. (maanviljelysoppi)

Ehrnrooth, Gösta G. R.: Eine fütterungswirtschafliche Studie von einem Landgut in Südfinnland. Ab-
handlungen der Agrikulturwissenschaflichen Gesellschaft in Finnland 12. Helsingfors 1923. 
(kotieläinoppi)

Helander, Anders B.: Metsätalouden tarjoamasta ansiotyöstä. 1. Kruununmetsät vv. 1911–1913. Acta 
Forestalia Fennica 26.1. Helsinki 1923. (metsänhoitotiede)

Kokkonen, Pekka A.: Tutkimuksia viemärien kuntoon vaikuttavista seikoista. Acta Forestalia Fennica 
27.3. Helsinki 1923. (maanviljelysoppi)

Lönnroth, Erik: Untersuchungen über die innere Struktur und Entwicklung gleichaltriger naturnorma-
ler Kiefernbestände. Basiert auf Material aus der Südhälfte Finnlands. Acta Forestalia Fennica 
30.1. Helsinki 1925. (metsänarvioimistiede)

Paloheimo, Lauri J.: Lignin Determination by Acid Hydrolysis. Transaction of the Agricultural Society 
of Finland. Abhandlungen der Agrikulturwissenschaftlichen Gesellschaft in Finnland 13. Hel-
sinki 1926. (kotieläinoppi)

Pesola, Vilho A.: Kevätvehnän keltaruosteen kestävyydestä. Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja 
8. Helsinki 1927. (kasvibiologia ja kasvipatologia)

Willandt, Otto W.: Asutus- ja maatalousoloista Enon ja Ilomantsin pitäjien vuokraviljelmillä. Suomen 
Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja 15. Helsinki 1927. (agraaripolitiikka)

Boman, Aarne: Tutkimuksia männyn paksuuskasvun monivuotisista vaihteluista. Suomen eri osista 
kerätyn aineiston perusteella. Acta Forestalia Fennica 32.4. Helsinki 1927. (metsänhoitotiede)

Laitakari, Erkki A.: Männyn juuristo. Morfologinen tutkimus. Acta Forestalia Fennica 33.1. Helsinki 
1927. (metsänhoitotiede)

Tuorila, Pauli V.: Über orthokinetische und perikinetische Koagulation. Theorie der Strömungskoagu-
lation und Beitrag zur Koagulationstheorie von M. v. Smoluchowski und H. Müller mit expe-
rimentellen Untersuchungen zur Koagulation der kolloid- und grobdispersen Systeme und zur 
Schlämmananalyse. Kolloidchemische Beihefte 24. Dresden u. Leipzig 1927. (maanviljelyskemia 
ja -fysiikka)

Koskikallio, Onni: Maatalouskiinteistöjen eläkerasituksesta Pirkkalan ja Ruoveden tuomiokunnissa 
vuosina 1800–1913. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja 12. Helsinki 1927. (agraa-
ripolitiikka)

Bruun, Erik: Lypsykauden maidontuotantokäyrään vaikuttavista tekijöistä ja sen muodon periytymi-
sestä itäsuomalaisessa karjassa. Helsinki 1928. (kotieläinoppi)

Pöntynen, Vilho: Tutkimuksia kuusen esiintymisestä alikasvoksina Raja-Karjalan valtionmailla. Acta 
Forestalia Fennica 35.1. Helsinki 1929. (metsänhoitotiede)
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Svinhufvud, Eino G.: Suon polttoviljelyksen vaikutusten selvittelyä. Tieteellisiä julkaisuja. Suomen suo-
viljelysyhdistys 10. Helsinki 1929. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Hintikka, Toivo J.: Perunasyövän levinneisyydestä eri maissa ja muutamista ilmastollisista seikoista 
sen saastuttamilla alueilla. Valtion maatalouskoelaitoksen julkaisuja 23. Helsinki 1929. (kasvi-
biologia ja kasvipatologia)

Hagfors, E. A. Martin: Über die ökonomischen Ziele bei der Bewirtschaftung der Wälder. Acta Foresta-
lia Fennica 35.3. Helsinki 1929. (metsäpolitiikka)

Vesikivi, Antti S.: Suonsavetuksen ja -hiekoituksen taloudellisesta kannattavaisuudesta. Metodia selvit-
tävä tutkimus. Tieteellisiä julkaisuja. Suomen suoviljelysyhdistys 14. Hämeenlinna 1929. (maan-
viljelysoppi)

Lappi-Seppälä, Martti: Untersuchungen über die Entwicklung gleichaltriger Mischbestände aus Kiefer 
und Birke basiert auf Material aus der Südhälfte von Suomi (Finnland). Metsäntutkimuslaitoksen 
julkaisuja 15.2. Helsinki 1930. (metsänarvioimistiede)

Reinilä, Iivari: Valoa läpäisevä paperi kasvinviljelyksessä. Acta Agralia Fennica 21.1. Helsinki 1930. 
(maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Teräsvuori, Armo J.: Über die Bodenazidität. Mit besondere Berücksichtigung des Elektrolytgehaltes der 
Bodenaufschlämmungen. Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja 29. Helsinki 1930. (maan-
viljelyskemia ja -fysiikka)

Klemola, Valto M.: Über die Morphologie und Vererbung der Dominanten und der rezessiven Scheckung 
sowie der Glasäubigkeit beim Pferde. Zeitschrift fur Züchtung. Reihe B Tierzüchtung und Züch-
tungsbiologie einschliesslich Tierenährung 20.1. Berlin 1930. (kotieläinoppi)

Vainikainen, Viljo: Erilaisten kantakirjalehmien vasikoitten käytöstä itäsuomalaisissa karjoissa. Val-
tion maatalouskoetoiminnan julkaisuja 36. Helsinki 1931. (kotieläinoppi)

Valle, Otto F.: Untersuchungen über die Selbststerilität und Selbstfertilität des Timothes (Phleum pra-
tense L.) und uber die Einwirkung der Selbstbefruchtung auf die Nachkommenschaft. Eine züch-
tungsmetodische Studie. Acta Agraria Fennica 24. Helsinki 1931. (maanviljelysoppi)

Hilli, Aarne H. J.: Perunasyövän (Syncytrium endobioticum/Schilb./ Perc.) leviämisen syistä Suomessa 
ja ulkomailla. Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja 46. Helsinki 1932. (maanviljelysoppi)

Hertz, Martti: Tutkimuksia aluskasvillisuuden merkityksestä kuusen uudistumiselle Etelä-Suomen kan-
gasmailla. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 17.2. Helsinki 1932. (metsänhoitotiede)

Pohjakallio, Onni A.: Sokerien merkityksestä eräiden ruostesienien ravintoaineena. Suomen Maata-
loustieteellisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 25. Helsinki 1932. (kasvibiologia ja kas-
vipatologia)

Kivinen, Erkki O.: Suokasvien ja niiden kasvualustan kasvinravintoainesuhteista. Suomen Maatalous-
tieteellisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 27. Helsinki 1933. (maanviljelysoppi)

Jalava, Matti: Suomalaisen männyn lujuusominaisuuksista. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 18.7. 
Helsinki 1933. (metsäteknologia)

Storgårds, Torsten J.: Tutkimuksia suomalaisen voin kiinteysvirheistä. Valtion maitotalouskoelaitoksen 
julkaisuja 1. Helsinki 1934. (meijerioppi)

Rancken, Gunnar G. E.: Zytologische Untersuchungen an einigen wirtschaftlich wertwollen Wieseng-
räsern mit besonderer Berücksichtigung von strukturellen Abweichungen in dem Chromosomen-
komplement. Acta Agralia Fennica 29. Helsinki 1934. (kasvibiologia ja kasvipatologia)

Jortikka, Mikko: Hedelmäpuiden ja marjapensaiden leviämisestä Suomessa. Suomen Maataloustieteel-
lisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 30. Helsinki 1934. (kasvibiologia ja kasvipatologia)

Tikka, Pekka U. S.: Puiden vikanaisuuksista Pohjois-Suomen metsissä. Tilastollis-metsäpatologinen 
tutkimus. Acta Forestalia Fennica 41.1. Helsinki 1935. (metsänhoitotiede)

Vartiovaara, Unto J.: Maaperän sienten aineenvaihduntaa koskevia tutkimuksia. Suomen Maatalous-
tieteellisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 32. Helsinki 1935. (maanviljelysoppi)

Aro, Paavo R: Tutkimuksia rinnankorkeus- ja katkaisuläpimitan vaikutuksesta käyttöpuun ja hakkuu-
tähteiden määrään. Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 20.4. Helsinki 1935. (metsä-
teknologia)

Jamalainen, Eino A.: Tutkimuksia lantun ruskotaudista. Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja 
72. Helsinki 1935. (kasvibiologia ja kasvipatologia)

Osara, Nils A.: Suomen pienmetsätalous. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 21.1. Helsinki 1935. 
(metsäpolitiikka)

Kalela, Erkki K.: Tutkimuksia Itä-Suomen kuusi-harmaaleppä-sekametsiköiden kehityksestä. Acta 
Forestalia Fennica 44.2. Helsinki 1936. (metsänarvioimistiede)

Hausen, Synnöve von: The Role of Vitamin C in the Growth of Higher Plants. Annales Academiae Scien-
tiarum Fennicae A 46.3. Helsinki 1936. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Hukkinen, Yrjö A.: Tutkimuksia nurmipuntarpään (Alopecurus pratensis L.) siementuholaisista. 1. 
Chirotrhrips hamatus Tryb. Puntarpääripsiäinen. Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja 81. 
Helsinki 1936. (maanviljelys- ja metsäzoologia)

Vuoristo, Ilmari: Tutkimuksia sahatukkien arvosuhteesta. 1. Tukkien latvaläpimitan vaikutus sahaus-
tuloksen myyntihintaan. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 23.3. Helsinki 1936. (metsätek-
nologia)

Jääskeläinen, Oiva T.: Tutkimuksia länsisuomenrotuisen ja ayshirerotuisen nuoren karjan kasvusta 
ja rehunkäytöstä. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 33.1. 
Helsinki 1936. (kotieläinoppi)
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Kangas, Esko M.: Tutkimuksia mäntytaimistotuhoista ja niiden merkityksestä. Metsäntutkimuslaitok-
sen julkaisuja 24.1. Helsinki 1937. (maanviljelys- ja metsäzoologia)

Seppänen, Oskari T.: Saimaan vesitön uittoväylät ja uittojen organisaatio niissä. Acta Forestalia Fen-
nica 46.4. Helsinki 1937. (metsäteknologia)

Sipilä, Lauri J.: Maanviljelijäin velkain vakuuttamisesta Suomessa vuosina 1931–36. Suomen Maata-
loustieteellisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 37. Helsinki 1937. (agraaripolitiikka)

Aikkinen, Into: Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit des A.I.V.-Verfahrens im Vergleich zur Heu-
trocknung bei der Einbringung kleehaltiger Ernten. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkai-
suja. Acta Agralia Fennica 38. Helsinki 1938. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Annila, Matti J: Lypsykarjatalouden peruskustannuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Suomen 
Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 39. Helsinki 1938. (maanviljelys-
talous)

Keltikangas, Valter: Puutase metsätalouden tuloksenlaskennassa. Tulosbilanssioppiin (dynaamiseen 
bilanssiteoriaan) perustuva tutkimus. Acta Forestalia Fennica 45.1. Helsinki 1938. (metsäpoli-
tiikka)

Westermarck, Nils C.: Kanataloustyön taloudellisesta merkityksestä, kanatalouden työmenekistä ja 
työkustannuksesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Suomen Maataloustieteellisen Seuran jul-
kaisuja. Acta Agralia Fennica 41. Helsinki 1939. (maanviljelystalous)

Vuorinen, Jouko E.: Untersuchungen über die koagulation des schweren Glazialtons. Agrogeologisia 
julkaisuja 50. Helsinki 1939. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Wegelius, Theodor H. A.: The Presence and Properties of Knots in Finnish Spruce. Investigations Concer-
ning the Origin and Characteristics of Branch and Knot Wood in Finnish Spruce with Particular 
Consideration Given to the Raw Material Needs of the Paper Industry. Acta Forestalia Fennica 
48.1. Helsinki 1939. (metsäteknologia)

Piha, Onni Antero: Maatilametsälöiden liikejäämä ja sen rakenne. Acta Forestalia Fennica 49.5. Hel-
sinki 1941. (metsäpolitiikka)

Virri, Tuomo J.: Eläinlantaa koskevia kokeita ja tutkimuksia. 1. Ammoniakin haihtumisen muodos-
sa tapahtuvista typen häviöistä. Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja 116. Helsinki 1941. 
(maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Pihkala, Kaarlo U.: Suomen kananmunahintojen muodostumisesta maailmansodan jälkeen. Suomen 
Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 46. Helsinki 1941. (agraaripoli-
tiikka)

Salonen, Martti G.: Fosforin esiintymismuodoista Suomen maalajeissa. Suomen Maataloustieteelli-
sen Seuran julkaisuja. Acta Agralia Fennica 48. Helsinki 1941. (maanviljelyskemia ja -fysiikka)

Mäki, Antti V.: Varastopääomasta ja sen suuruussuhteista eräillä Etelä-Suomen maatiloilla. Acta Ag-
ralia Fennica 52. Helsinki 1943. (maanviljelystalous)

Lonka, Tauno: Lypsykarjan siitosvalinnasta eri ikäkausina. Suomen Maataloustieteellisen Seuran jul-
kaisuja. Acta Agralia Fennica 54. Hämeenlinna 1943. (kotieläinoppi)

Lihtonen, Vilho K.: Tutkimuksia metsän puuston muodostumisesta. Tuottohakkauslaskelma. Acta Fo-
restalia Fennica 51.2. Helsinki 1943. (metsänarvioimistiede)

Erkkilä, Eneas E.: Maaseutuväestön puunkäytön kokonaismäärä ja sen kehitys. Metsätieteellisen tut-
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Liite 4 

Maanviljelys-taloudellisen osaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekun-
nan tutkintojen rakenne lukuvuosina 1902–1945 

 � AGRONOMIATUTKINTOON KUULUIVAT VUODESTA 1906: 
- propedeuttiset oppiaineet: kasvitiede, eläintiede, kemia, mineralogia ja geo-

logia sekä mineralogia
- kirjoituskoe ruotsin- tai suomenkielellä
- vähintään vuoden käytännöllinen harjoittelu maataloustöissä
- opintoja rakennusopissa, kenttämittauksessa ja vaaituksessa 
- tutkintoaineet: maanviljelyskemia ja maanviljelysfysiikka, maanviljelysoppi, 

kotieläinoppi, meijerioppi, metsätalous sekä kansan- ja maanviljelystalous
(lähde: esim. Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuodelle 1921–1922: 94, 96.)

 � METSäNHOITOTUTKINTOON KUULUIVAT VUODESTA 1909: 
- propedeuttiset oppiaineet: matematiikka, kasvioppi, kemia, mineralogia ja 

geologia, meteorologia ja maanperäoppi
- kirjoituskoe ruotsin- tai suomenkielellä
- vähintään vuoden käytännöllinen harjoittelu metsänhoidossa, metsätekno-

logiassa ja metsänarvioimisessa 
- opintoja kenttämittauksessa ja punnituksessa 
- tutkintoaineet: metsänhoito, metsänarvioiminen, metsäpolitiikka ja metsä-

teknologia
(lähde: esim. Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuodelle 1921–1922: 96.)

 � MAANVILjELYS-TALOUDELLISESSA TIEDEKUNTAOSASTOSSA SUORITETTUUN 
FILOSOFIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUIVAT:

- yksityinen tutkinto jumaluusopissa vuoteen 1906 asti
- pro exercitio -käännöskoe saksan, ranskan tai englannin kielessä 
- pro gradu -kirjoituskoe, johon kuului tutkielma ja lyhyt kirjoituskoe
- kandidaattitutkinto vähintään neljässä tiedekunnan oppiaineessa
- vähintään yhden vuoden käytännön harjoittelu

(Lähde: esim: Keisarillinen Suomen Aleksanderin-Yliopisto. Ohjelma lukuvuodelle 1902–1903: 57; 
Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuodelle 1921–1922: 84, 86.)

 � MAANVILjELYS-TALOUDELLISESSA TIEDEKUNTAOSASTOSSA SUORITETTUUN 
FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTOON KUULUIVAT:

- perusteellinen oppineisuus kolmessa tiedekunnan oppiaineessa, mikä osoi-
tettiin yhdessä oppiaineessa väitöskirjalla ja lisensiaatin tutkinnolla 

- vähintään yhden vuoden ajan maatilan hoitamista 
(Lähde: esim. Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuodelle 1921–1922: 86.)

 � LINjAMUOTOISEEN AGRONOMITUTKINTOON KUULUIVAT VUOSINA 1940–1951:
- maatalousharjoittelu
- kirjoitusharjoituksia ja kirjoituskoe
- tutkielma oman linjansa oppiaineessa
- kuulustelut oman linjansa oppiaineissa
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kasvinviljelyslinjalla:
- perusaineet: fysiikka, kemia, geologia ja kasvitiede
- apuaineet: mikrobiologia, kasvipatologia, maatalouseläintiede, 

metsätalous, maanmittaus, rakennusoppi, koneoppi, maanviljelys-
tekniikka ja kirjanpito

- pääaineet: maanviljelyskemia ja -fysiikka, kasvinviljelystiede, koti-
eläintiede ja maanviljelystalous

kotieläinlinjalla:
- perusaineet: fysiikka, kemia ja eläintiede
- apuaineet: mikrobiologia, kotieläinten anatomia ja tautioppi, koti-

eläinten jalostustiede, rakennusoppi, kirjanpito ja työtiede
- pääaineet: maanviljelyskemia ja -fysiikka, kasvinviljelystiede, koti-

eläintiede, maitotaloustiede ja maanviljelystalous

meijerilinjalla: 
- perusaineet: fysiikka, kemia ja kansantaloustiede
- apuaineet: mikrobiologia, kotieläinten anatomia ja tautioppi, koti-

eläinten jalostustiede, rakennusoppi, koneoppi, kirjanpito ja kaup-
paoppi

- pääaineet: maanviljelyskemia ja -fysiikka, kotieläintiede, maitota-
loustiede, maanviljelystalous ja maatalouspolitiikka

talouslinjalla:
- perusaineet: fysiikka, kemia ja kansantaloustiede
- apuaineet: kotieläinten anatomia ja tautioppi, metsätalous, maan-

mittaus, rakennusoppi, koneoppi, maanviljelystekniikka, kirjan-
pito, työtiede, kauppaoppi ja talousoikeus

- pääaineet: maanviljelyskemia ja -fysiikka, kasvinviljelystiede, koti-
eläintiede, maitotaloustiede, maanviljelystalous ja maatalouspolitiikka

(Lähde: esim. Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuonna 1944–1945: 77–78.)

 � LINjAMUOTOISEEN METSäTUTKINTOON KUULUIVAT VUOSINA 1944–1951:
- käytännöllinen harjoittelu
- kirjoitusharjoituksia ja kirjoituskoe
- tutkielma oman linjansa oppiaineessa (puukaupallisella linjalla metsätalous-

tieteessä tai metsäteknologiassa)
- kuulustelut oman linjansa oppiaineissa

yleislinja 
- perusaineet: kemia, kasvitiede ja kansantaloustiede sekä meteoro-

logia tai matematiikka
- kanslerin vahvistaman suunnitelman mukaiset apuaineet
- pääaineet: metsänhoitotiede, metsänarvioimistiede, metsäteknolo-

gia, metsätaloustieteen kansantaloudellinen suunta, metsätalous-
tieteen liiketaloudellinen suunta ja suometsätiede

suolinja
- perusaineet: fysiikka, meteorologia, kemia, kasvitiede ja matema-

tiikka
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- kanslerin vahvistaman suunnitelman mukaiset apuaineet
- pääaineet: suometsätiede, metsänhoitotiede, metsänarvioimistiede, 

metsäteknologia ja metsätaloustieteen kansantaloudellinen suunta

teknillinen linja
- perusaineet: fysiikka, kemia ja kasvitiede 
- kanslerin vahvistaman suunnitelman mukaiset apuaineet
- pääaineet: metsäteknologia, metsänhoitotiede, metsänarvioimistie-

de, metsätaloustieteen kansantaloudellinen suunta ja metsätalous-
tieteen liiketaloudellinen suunta

taloustieteellinen linja
- perusaineet: kemia, kasvitiede ja kansantaloustiede
- kanslerin vahvistaman suunnitelman mukaiset apuaineet
- pääaineet: metsätaloustieteen kansantaloudellinen suunta, metsä-

taloustieteen liiketaloudellinen suunta, metsäteknologia, metsän-
hoitotiede, metsänarvioimistiede ja metsäteknologia

puukaupallinen linja
- perusaineet: kansantaloustiede, liiketaloustiede, kemia ja kasvitiede 
- kanslerin vahvistaman suunnitelman mukaiset apuaineet
- pääaineet: metsätaloustieteen markkinaopillinen suunta, metsäta-

loustieteen liiketaloudellinen suunta, metsätaloustieteen kansan-
taloudellinen suunta, metsäteknologia, metsänarvioimistiede ja 
metsänhoitotiede

(Lähde: esim. Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuonna 1944–1945: 78–79.)

 � MAATALOUS- jA METSäTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON 
KUULUNEET OPPIAINEET VUOSINA 1925–1945:

- pro exercitio -käännöskoe saksan, ranskan tai englannin kielessä 
- pro gradu -kirjoituskoe, johon kuului tutkielma ja lyhyt kirjoituskoe
- kandidaattitutkinto vähintään kolmessa tiedekunnan oppiaineessa
- vähintään yhden vuoden käytännön harjoittelu maanviljelyksessä tai met-

sänhoidossa vuoteen 1945 asti
(Lähde: esim. Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuonna 1944–1945: 79; Helsingin Yliopiston ohjelma 
lukuvuonna 1945–1946: 84–85.)

 � MAATALOUS- jA METSäTIETEIDEN LISENSIAATIN TUTKINTOON KUULUNEET 
OPPIAINEET VUOSINA 1925–1944:

- perusteellinen oppineisuus kolmessa, vuodesta 1942 alkaen kahdessa tiede-
kunnan oppiaineessa, mikä osoitettiin yhdessä oppiaineessa väitöskirjalla ja 
lisensiaatin tutkinnolla 

- vähintään yhden vuoden ajan maatilan hoitamista tai käytännöllistä har-
jaantumista metsänhoidon alalla vuoteen 1945 asti 

(Lähde: esim. Helsingin Yliopiston ohjelma lukuvuonna 1944–1945: 79; Helsingin Yliopiston ohjelma 
lukuvuonna 1945–1946: 85.)

Liite 5 ja 6, ks. erillinen lehti kirjan lopussa
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Historiallis-kielitieteellisen osaston arkisto

Pöytäkirjat
Kanslerinviraston arkisto 

Aktit 
Keskushallinnon arkisto

Konsistorin pöytäkirjat
Lääketieteellisen tiedekunnan arkisto

Pöytäkirjat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja filosofisen tiedekunnan maanviljelys-ta-
loudellisen osaston arkisto

Pöytäkirjat
Matrikkelit 

Matemaattis-luonnontieteellisen osaston (aiemmin fyysis-matemaattisen osaston) 
arkisto

Pöytäkirjat
Rakennusasiainarkisto 

Promemoria Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ra-
kennuskysymyksestä (Erik Lönnroth, syyskuu 1940)

Kansallisarkisto (KA), Helsinki
Maataloushallituksen arkisto

Diaarit
Pöytäkirjat

Maa- ja metsätalousministeriön arkisto
Pöytäkirjat

Opetusministeriön arkisto 
Pöytäkirjat

Senaatin talousosaston registraattorinkonttorin arkisto
Senaatin talousosaston pöytäkirjat 

Valtioneuvoston kirjaajankonttorin arkisto
Valtioneuvoston pöytäkirjat

Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen arkisto
Kirjekokoelmat

 � PAINETUT LäHTEET jA LäHDEjULKAISUT 

Komiteamietinnöt sekä vastaavat mietinnöt, esitykset ja lausunnot
Cajander 1909: Cajander, A. K.: Metsätieteellinen tutkimustoiminta ulkomailla ja eh-
dotus sen järjestämiseksi Suomessa. Liite Metsähallituksen vuosikertomukseen v. 1907. 
Helsinki 1909. 
Ehdotus maatalousyliopiston perustamiseksi 1932: Ehdotus maatalousyliopiston pe-
rustamiseksi. Proposals for the Establishment of an Agricultural University. Silva Fen-
nica 25. Helsinki 1932. 
Förslag till Ny Skogs-Ordning (28.2.1842). Helsingfors 1842. 
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I landtbrukshögskolefrågan 1895: I landtbrukshögskolefrågan. Ett uttalande till mötet 
den 29–31 juli 1895 å Kronoborgs landtbruksinstitut af tre lärare vid Mustiala landt-
bruks- och mejeriinstitut. Helsingfors 1895. 
Komiteamietintö 1900:5: Keisarilliselle Majesteetille komitealta, joka on asetettu an-
tamaan lausuntoa niistä periaatteista, joihin valtion metsätalouden tulisi perustua. 
Helsinki 1901. 
Komiteamietintö 1935:2: [Ehdotus ylimenosäännöiksi Helsingin yliopiston järjestys-
muodon perusteista suomalaistuttamisen varalta.] Laatineet K.R. Brotherus ja Erik 
Lönnroth. Helsinki 1935. 
Komitébetänkande 1874:1: Till Hans Kejserliga Majestät, ifrån Komitén för bedöm-
mande af frågan om befarad öfverafverkning i Finlands skogar. Helsingfors 1874. 
Komitébetänkande 1891:4: Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för uppgörande 
af förslag till omorganisation af landets jordbruksskoleväsende. Helsingfors 1891. 
Komitébetänkande 1908:3: Till Hans Kejserliga Majestät, betänkande afgifvet af från 
kommitén för ordnande af landtbruksundervisningen. Helsingfors 1908.
Komiteanmietintö 1907:1: Keisarilliselle Majesteetille. Komitealta, joka on asetettu 
tekemään täydellistä ehdotusta Suomen eläinlääkäriopiston järjestysmuodoksi ja kus-
tannusarvioksi. [Helsinki 1907.]
Komiteanmietintö 1910:5: Keisarilliselle Majesteetille komitealta, joka on asetettu kor-
keimman maatalous-, metsänhoito-, maanmittaus- ja eläinlääkintäopetuksen järjestä-
mistä varten. Helsinki 1910. 
Komiteanmietintö 1913:7: Keisarilliselle Majesteetille metsätieteellisen koelaitoksen 
perustamista varten asetetulta komitealta. Helsinki 1914. 
Komiteanmietintö 1915:5: Keisarilliselle Majesteetille Naisten taloudenhoito-opetuk-
sen järjestämistä varten asetetulta komitealta. Helsinki 1915. 
Komiteanmietintö 1916:3: Keisarilliselle Majesteetille Maataloudellisen koetoiminta-
työn järjestämiseksi asetetulta komitealta. Helsinki 1916. 
Komiteanmietintö 1920:2: Valtioneuvostolle Yliopiston siirtoa Meilahteen koskevaa 
kysymystä käsittelemään asetetulta komitealta. Helsinki 1920. 
Komiteanmietintö 1920:13: Valtionmetsäkomitean mietintö n:o 4. Valtioneuvostolle 
Valtionmetsäkomitealta kunnioittavimmin. [Helsinki 1920.]
Komiteanmietintö 1921:3: Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotuksia ylimmän 
maataloudellisen ja metsätaloudellisen opetuksen järjestämisestä. Helsinki 1921.
Komiteanmietintö 1921:13: Valtioneuvostolle komitealta, joka on asetettu tekemään 
ehdotuksia ylimmän maataloudellisen ja metsätaloudellisen opetuksen järjestämiseksi. 
Helsinki 1921. 
Komiteanmietintö 1923:11: Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotuksia ylim-
män maataloudellisen ja metsätaloudellisen opetuksen järjestämisestä. Helsinki 1923. 
Komiteanmietintö 1923:12: Komitealta, joka on asetettu laatimaan ehdotuksia maan-
mittausopetuksen uudesta järjestämisestä. Helsinki 1923. 
Komiteanmietintö 1926:3: Komitealta, joka on asetettu sovittamaan yhteen lausun-
toja, jotka on annettu 12 p. helmikuuta 1920 asetetun komitean antamasta Helsingin 
yliopiston voimistelulaitoksen uudelleen järjestämistä koskevasta mietinnöstä, sekä sa-
nottujen lausuntojen ynnä mietinnön puitteissa laatimaan uuden ehdotuksen voimiste-
lulaitosta koskevaksi asetukseksi. Helsinki 1926. 
Komiteanmietintö 1928:6: Konsistorille komitealta, joka on asetettu laatimaan ohjel-
maa yliopiston uutis- ja lisärakennustoimintaa varten. Helsinki 1928. 
Komiteanmietintö 1928:14: Valtioneuvostolle Kotitalousopetuskomitealta. Komitean-
mietintö I–II. Helsinki 1929. 
Komiteanmietintö 1930:2: Valtioneuvostolle korkeimman maatalous- ja metsätalous-
opetuksen kehittämistä harkitsemaan asetetulta komitealta. [Helsinki 1930.] (julkaistu 
myös: Silva Fennica N:o 16 (1930)) 
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Komiteanmietintö 1930:9: Valtioneuvostolle Kotitalousopetuskomitealta. Komitean-
mietintö III. Helsinki 1930. 
Komiteanmietintö 1930:11: [Maatalouspula Suomessa ja toimenpiteet sen lieventämi-
seksi]. Helsinki 1930. 
Komiteanmietintö 1931:1: Maatalousministeriölle. Maatalouden talous- ja yhteiskun-
tatutkimuksen järjestämistä suunnittelemaan asetetulta asiantuntijatoimikunnalta. 
Helsinki 1931. 
Komiteanmietintö 1932:8: Maatalousyliopistokomitean mietintö n:o 2. Valtioneuvos-
tolle korkeimman maatalous- ja metsätalousopetuksen kehittämistä harkitsemaan ase-
tetulta komitealta. Helsinki 1932. 
Komiteanmietintö 1935:10: Puutarhakomitean mietintö. Helsinki 1935. 
Komiteanmietintö 1938:12: Ylioppilasurheilukomitean mietintö 1. Ylioppilaskylä. Hel-
sinki 1938. 
Komiteanmietintö 1940:5: Tutkimuksia kansanravitsemustilan parantamiseksi. Kan-
sanravitsemuskomitealta. Helsinki 1940. 
Komiteanmietintö 1949:8: Helsingin yliopiston uutisrakennuskomitealta. Helsinki 
1949. 
Utlåtande 1857a: Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapets undernådiga Utlåtande, 
angående åtgärder till befrämjande af finska landtbruket och dess binäringar, med der-
till hörande bilagor. Helsingfors 1857. 
Utlåtande 1857b: Manufaktur-direktionens i Finland und. utlåtande angående åtgärder 
till befrämjande af finska industrin och bergshandteringen med dertill hörande bilagor. 
Helsingfors 1857. 
Utlåtande 1895: Landtbruksstyrelsens utlåtande. Till Hans Kejserliga Majestät. Från 
Landtbruksstyrelsen underdånigast. Helsingfors 1895.
Utredning 1911: Utredning och förslag angående upprättandet av en lantbrukshögskola 
samt om lantmäteriundervisningens eventuella förläggande till densamma. Stockholm 
1913.
Yliopistollinen kotitalousopetus 1942: Yliopistollinen kotitalousopetus. Suunnitelmat 
kotitalousopetuksen järjestämiseksi Helsingin Yliopistoon v:lta 1941. Johdannolla ja ver-
tailevalla katsauksella varustanut professori Unto Vartiovaara. Julkaisijat: Kotitalous-
opettajayhdistys ry. ja Maataloudellinen kotitalousopetusseura ry. Helsinki 1942.

Kuninkaallista Turun Akatemiaa, Keisarillista Aleksanterin-Yliopistoa ja Helsingin 
Yliopistoa koskevia asetuksia ja päätöksiä

Carpelan 1929–1932: Carpelan, Tor (toim.): Författningar och beslut rörande Helsing-
fors Universitet 1915–1924. Helsingfors 1929–1932.
Hjelt 1912: Hjelt, Edv.: Keisarillista Aleksanterin-Yliopistoa koskevia säännöksiä. Jär-
jestelmällinen käsikirja. Helsinki 1912. 
jörgensen 1940: Jörgensen, Arne (toim.): Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713. 
Kongliga och cancellers bref 1640–1713. Helsingin yliopisto – Helsingfors universitet. 
Helsingfors 1940.
Statuter 1829: Statuter för Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland. Sanktpeter-
burg 1829. 
Vasenius 1889: Vasenius, Valfrid (toim.): Författningar och beslut rörande Kejserliga 
Alexanders-Universitet i Finland från och med den 1 Oktober 1852 till utgången af år 
1887. Helsingfors 1889.
Vasenius 1899: Vasenius, Valfrid (toim.): Författningar och beslut rörande Kejserliga 
Alexanders-Universitet i Finland 1888–1898. Helsingfors 1899. 
Vasenius – Carpelan 1915: Vasenius, Valfrid ja Carpelan, Tor (toim.): Författningar och 
beslut rörande Kejserliga Alexanders-Universitet i Finland 1899–1914. Helsingfors 1915.
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Kuninkaallista Turun Akatemiaa, Keisarillista Aleksanterin-Yliopistoa ja Helsingin 
Yliopistoa koskevia painettuja lähteitä 

Asiakirjoja yliopistoasioissa ja vastaavat
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1897: Betänkande angående de nyinrättade läraret-
jänsternas i landtbruksvetenskaperna ställning vid universitetet. Helsingfors 1897. 
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1899: Bemötande af ex officio opponentens utlåtande 
öfver det för professionen i landtbruksekonomi och jordbrukslära utgifna specimen 
afgifvet till Filosofiska Fakultetens Fysis-matematiska Sektion af Författaren. Hel-
singfors 1899.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1899: Utlåtande öfver det för professionen i landt-
bruksekonomi och jordbrukslära utgifna specimen afgifvet till Filosofiska Fakulte-
tens Fysisk-matematiska Sektion af ex officio opponent. Helsingfors 1899.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1899: Utlåtande öfver Dr Grotenfelts disputation 
"Det primitiva jordbrukets metoder i Finland under den historiska tiden" afgifvet ... 
af T. Westerman och ...A. Oppermann. Helsingfors 1899.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1900: Besättande av professuren i landtbrukseko-
nomi och jordbrukslära. Helsingfors 1900.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1901: Fråga om Hannes Gebhards föreslående till e.o. 
professor i landtbrukets nationalekonomi och statistik. Helsingfors 1901.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1902:4: Komitébetänkade angående den högre forst-
undervisningen. Helsingfors 1902.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1903: Bemötande af några af majoritetens inom Ag-
rikultur-ekonomiska Sektionens uttalanden uti Sektionens protokoll af den 18 mars 
1903. Helsingfors 1903.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1903:3: Fråga om landtbruksundervisningens över-
flyttandet till Universitetet. Helsingfors 1903.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1903:4: Fråga om den högre forstundervisningens 
överflyttande till Universitetet. Helsingfors 1903.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1907:3a: Komitébetänkande angående nya statuter 
för Universitetet. Helsingfors 1907.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1908:5: Frågan om anordnande af veterinärunder-
visning i landet. Helsingfors 1908.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1908:6: Frågan om dubblering af särskilda professu-
rer. Helsingfors 1908.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1908:7: Förslag till forstundervisningens ordnande 
vid Universitetet. Helsingfors 1908.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1908:9: Frågan om filosofiedoktorn H. Gebhards fö-
reslående till e. o. professor i landtbrukets nationalekonomi och statistik. Helsing-
fors 1908.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1908:14: Utlåtande i anledning af Forststyrelsens ut-
talanden rörande forstundervisningen. Helsingfors 1908.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1908:15: Frågan om inrättande af en lärarebefattning 
i forstpolitik. Helsingfors 1908.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909:1b: Ehdotus Suomen Aleksanterin-yliopiston 
säännöiksi (Toimituskomitean toimittama). Helsinki 1909.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909:9: Frågan om inrättande af en lärarebefattning 
i forstpolitik. Helsingfors 1909.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909:12: Frågan om besättandet af professuren i 
landtbruksekonomi. De sakkunniges utlåtanden. Helsingfors 1909.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909:12a: Frågan om besättandet af professuren i 
landtbruksekonomi. Helsingfors 1909.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1909:16: Frågan om besättandet af professuren i hus-
djurslära. Helsingfors 1909.
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Asiakirjoja yliopistoasioissa 1910:2: Maanviljelys-taloudellisen Osaston ja Yliop-
pilastutkintovaliokunnan lausunnot Maanviljelyslyseon johtokunnan anomukses-
ta. Helsinki 1910.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1910:2a: Eräiden tiedekuntien ja tiedekunnanosasto-
jen lausunnot Maanviljelyslyseon johtokunnan anomuksesta. Helsinki 1910.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1910:8: Frågan om besättandet af professuren i landt-
bruksekonomi. Helsinki 1910.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1911:2: Kysymys metsänhoidon professorinviran täyt-
tämisestä. Helsinki 1911.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1912:13: Ylimääräisen opettajanviran perustamisesta 
metsänarvioimisessa. Helsinki 1912.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1913:10: Frågan om besättande af adjunkturen i me-
jerilära. Helsingfors 1913.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1913:13: Maanviljelys-taloudellisen Osaston dosentti-
stipendin poisantaminen. Helsinki 1913.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1913:14: Kysymys entomologian apulaisenviran täyt-
tämisestä. Helsingfors 1913.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1913:16: Frågan angående inrättandet af två nya ad-
junkturer vid Agrikulutr-ekonomiska Sektionen. Helsingfors 1913.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1913:16a: Frågan angående inrättandet af två nya ad-
junkturer vid Agrikulutr-ekonomiska Sektionen. Helsingfors 1913.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1916:4: Dosenttistipendin poisantaminen. Helsinki 
1916.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1917:5: Komittébetänkande i Universitetets tomtfrå-
ga. Helsingfors 1917.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1918:3: Frågan om nya professurers inrättande. Hel-
singfors 1918.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1919:4: Kysymys Helsingin Yliopiston Maanviljelys-
taloudellisen Osaston erottamisesta itsenäiseksi maa- ja metsätaloudelliseksi yli-
opistoksi. Helsinki 1919.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1919:4b: Lanthushållninsstyrelsens hemställan om 
ett särskilt lanthushållningsuniversitet för undervisningen i lant- och skogsahus-
hållning. Helsingfors 1919.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1919:5: Examina i lantbruk vid agrikulturekonomis-
ka sektionen. Helsingfors 1919.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1919:7: Ehdotus laiksi Helsingin yliopiston järjestys-
muodon perusteista. Komiteanmietintö. Förslag till Lag angående grunderna för 
Universitetets organisation. Komitébetänkande. Helsinki 1919.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1920:1: Ehdotus Helsingin yliopiston säännöiksi. 
Helsinki 1920.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1921:1: Förslag till Statuter för Helsingfors universi-
tet. För andra läsningen. Helsingfors 1921.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1922:2: Kysymys maanviljelyskemian ja maanvilje-
lysfysiikan professorinviran täyttämisestä. Helsinki 1922.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1923:4: Maanviljelystaloudellisen Osaston lausunto 
asiassa, joka koskee ehdotettua Maataloudellista Yliopistoa. Helsinki 1923.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1923:6: Kasvitieteen apulaisen viran täyttäminen 
Maanviljelystaloudellisessa Osastossa. Helsinki 1923.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1925:2: Metsäpolitiikan professorinviran täyttämi-
nen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Helsinki 1925.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1927:1: Kasvitieteen kiinteän professorinviran täyttä-
minen. Asiantuntijain lausunnot. Helsinki 1927.
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Asiakirjoja yliopistoasioissa 1929: Helsingin Yliopiston maanviljelysopin profes-
sorinviran täyttäminen vv. 1922–1929. Dosentti Kaarlo Teräsvuoren valituskirjelmä 
yliopiston Kanslerille maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan päätöksestä. Hel-
sinki 1929.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1929: Helsingin yliopiston maanviljelystalouden pro-
fessorinviran täyttäminen. Fil tri. Rurik Pihkalan valituskirjelmä Yliopiston kans-
lerille maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan päätöksestä. Helsinki 1929.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1932: Helsingin Yliopiston maanviljelysopin profes-
sorinviran täyttäminen vv. 1922–1929. Dosentti Kaarlo Teräsvuoren valistuskirjel-
mä yliopiston Kanslerille maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan päätöksestä. 
[Sisältää dosentti P. A. Kokkosen valituksen.] Helsinki 1932.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1931: Helsingin Yliopiston Maanviljelystalouden 
professorinviran täyttäminen. Helsinki 1931.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1931: Helsingin yliopiston maanviljelystalouden pro-
fessorinviran täyttäminen. Fil tri. Rurik Pihkalan valituskirjelmä Yliopiston kans-
lerille maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan päätöksestä. II. Helsinki 1931.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1935:1: Metsänhoidon professorinviran täyttäminen. 
Asiantuntijain lausunnot. Helsinki 1935.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1936: Dosentti Erkki Laitakarin vastine toht. Martti 
Tertin valitukseen Maatalous-metsätieteellisen Tiedekunnan ehdollepanosta met-
sänhoitotieteen professorin virkaan. Helsinki 1936.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1936: Martti Tertin valitus metsänhoidon professo-
rinviran täyttämisestä. Helsinki 1936.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1943: Fil. toht. S. E. Multamäen valituskirjelmä Hel-
singin Yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ehdollepanosta suomet-
sätieteen kiinteään ylimääräiseen professorinvirkaan. Helsinki 1943.
Asiakirjoja yliopistoasioissa 1944:2: Kotitalousopetuksen järjestäminen yliopis-
toon. Helsinki 1944.
Pihkala 1929: Pihkala, Rurik: Helsingin yliopiston maanviljelystalouden profes-
sorinviran täyttäminen. Valituskirjelmä yliopiston kanslerille Maatalousmetsätie-
teellisen tiedekunnan päätöksestä. Aitolahti 1929.

Kertomukset Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopis-
ton toiminnasta lukuvuosina 1896–1946
Selonteot Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston 
opettajien toiminnasta lukuvuosina 1903–1920 
Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston ylioppilas-
luettelot lukuvuosina 1902–1945
Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston ohjelmat lu-
kuvuosina 1899–1945 
Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston rehtorin pu-
heet lukukausien avajaisissa 

Rehtorin puheet lukukausien avajaisissa vuonna 1903. Rektors tal vid termins-
inskriptionerna år 1903. Helsinki 1904. 
Rehtorin puheet lukukausien avajaisissa vuonna 1904. Rektors tal vid termins-
 inskriptionerna år 1904. Helsinki 1904.
Rehtorin puheet lukukausien avajaisissa vuosina 1908–1909. Rektors tal vid ter-
minsinskriptionerna åren 1908–1909. Helsinki 1909.
Rehtorin puheet lukukausien avajaisissa vuosina 1912–1914. Rektors tal vid ter-
minsinskriptionerna åren 1912–1914. Helsinki 1914.
Rehtorin puheet lukukausien avajaisissa vuosina 1923–1937. Rektors tal vid ter-
minsinskriptionerna åren 1923–1937. Helsinki 1937.
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Opinto-oppaat ja vastaavat
Koskivaara – Kangas 1935: Koskivaara, Jorma ja Kangas, Esko: Maatalous-metsätie-
teelliset opinnot Helsingin Yliopistossa. Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteelli-
sen tiedekunnan aapinen. Helsingin Yliopiston opiskeluopas N:o 7. Helsinki 1935. 
Maanviljelyslyseon Opetussuunnitelmat 1909: Maanviljelyslyseon Opetussuunnitel-
mat. Liitteenä: ”Millä ehdoilla tulisi Maanviljelyslyseon oppilaitten päästä ylioppilaik-
si” (johtokunnan lausunto 3.12.1909). Helsinki 1909. 
Ohjeita maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskeleville 1933: Ohjeita 
maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskeleville. Helsinki [1933].
Opinnot ja tutkinnot 1911: Opinnot ja tutkinnot maanviljelystaloudellisessa osastossa. 
Helsinki 1911.

Suomen Asetuskokoelmat 1836, 1837–1838, 1851–1853, 1858–1859, 1864, 1881, 1896, 1898, 
1906, 1907, 1909, 1919, 1921, 1922, 1928, 1930, 1935, 1937, 1938, 1940, 1944, 1945, 1946, 1947, 1951

Suomen valtiopäiväasiakirjat 1863–1864, 1867, 1872, 1885, 1891, 1894, 1922–1926, 1928, 1930, 
1931, 1934–1937, 1941 

 � SANOMALEHDET, AIKAKAUSLEHDET jA AIKAKAUSKIRjAT
Biet 1880
Finlands Allmänna Tidning 1844 
Helsingin Sanomat 1918, 1924, 1926, 1928, 1934, 1940, 1941
Kauppalehti 1937 
Keskisuomalainen 1918 
Litteraturblad 1848, 1855, 1857, 1858
Maanviljelyshallituksen Tiedonantoja 1895–1920 
Maaseudun Tulevaisuus 1924, 1926, 1928
Maatalous 1918, 1919, 1921, 1923, 1926, 1928, 1929, 1934, 1937, 1939 
Maataloushallituksen Tiedonantoja 1920–1924
Metsätaloudellinen Aikakauslehti 1934, 1940
Morgonbladet 1880
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Hertz (Tertti) Martti 2 5 6 12 7 10 8 5   55
Järnefelt Heikki 1 1 1 3 2 3 1 2 1 2 9 1 1 1 5 1   35
Kankaanpää Väinö 2 2   4
Osara N. A. 1 5 2 3 7 2   20
Johansson Väinö 5 2 4 7 6 4 3 1 2   34
Kokkonen Pekka 4 2 4 4 4 10 3 4 10 10 4   59
Lappi-Seppälä Martti 1 3   4
Paloheimo Lauri 1 2 1 5 2 1 1 2 1 8 3 3 4 3 5 2 9 53
Jutila K. T. 1 10 7 3 3 7 8 9 13 8   69
Petäjä J. M. 1   1
Jalava Martti 4 3 2 8 3 3 1 6   30
Meurman Mauri 1 9 4 3 5 2 6 4 5 9 8 5 8   69
Sauli J. O. 5 1 1 7 6 10 3 1 6 2 2 4 3 51
Ellilä K. J. 2 2 2 2 3   11
Harju V. 1 1 1 1   4
Kangas Mauno 1 2 1 2 1 9 8 9 7 40
Kivinen Erkki 6 3 4 4 4 4 4 7 10 3 7 1 3 5 65
Kotilainen Mauno 1 2   3
Piponius E. A. 1 1   2
Poijärvi Ilmari J. 10 12 12 7 14 9 2 5 12 10 23 17 13 20 14 180
Stigell Richard 1 1 2   4
Teräsvuori J. 1   1
Tuorila Pauli 1 3 1 3 2 4 1 4 3 22
Brenner Widar 1   1
Kauko Yrjö 1 11 4 16 13 10 5 5 1   66
Keränen J. 8 4 4 8 1 4 2 5 3 4 1 2 3 49
Kitunen E. 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 4 7 30
Paloheimo I. 1 1   2
Pentti Laina 1   1
Pöntynen Vilho 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 16
Pihkala Rurik 2 3 1 1 6 5 1 1 1 3   24
Klemola Valto 4 3 5 3 6 2 4 1   28
Terho Kaarlo 2 1 1 1 1 3 4 3 1 2 19
Valle Otto 1 6 3 2 12 12 5 5 11 9 66
Sandelin A. E. 7 12 10 12 12 4 13 11   81
Wegelius Th. 1 3 1   5
Erkola Heikki 1 1 1 1   4
Honkavaara T. 2 2   4
Keso Lauri 4 2 2 1 4 5 2 4 2 26
Aalto-Setälä J. 4 1 3 1 3 12
Kukkonen J. 2 1 3   6
Mäki Antti 2 2 1   5
Sarvas Risto 2 2 4
Vartiovaara Unto 2 4 4 3 1 14
Aro Paavo 1 9 1 2 2   15
Kalaja Paavo 2 2 1 2 2 9
Lähde A. 1   1
Vainikainen Viljo 4 4 2 10 1 21
Vuoristo Ilmari 1 5   6
Aaltonen Viktor T. 3 2 3 1 5 14
Kalela Erkki K. 3 4 3 1   11
Salonen Martti G. 2 2 1 7 2 14
Annila Matti 1 4 10 8 23
Holma K. 1   1
Storgårds Torsten 11 4 5 61 81
Franssila Matti 1 1 2
Keltikangas Valter 1 1   2
Charpentier Claes 4 3 7
Mikola Peitsa 1   1
Pohjakallio O. 6 7 13
Westermarck Nils 2   2
Virolainen Johannes 3   3
Jamalainen E. 1 1
Reinikainen A.                                                                                     1 1
yhteensä 3 13 12 15 12 28 17 44 38 27 48 50 51 58 45 27 35 32 15 1 3 0 19 70 54 90 79 109 120 101 148 98 138 123 151 147 179 151 145 126 143 178 193 3136



Liite 6: Maanviljelys-taloudellisen tiedekuntaosaston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkijoiden julkaisujen sivumäärät lukuvuosina 1902–1945
Lähteet: Kertomukset Aleksanterin-Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1902–1903, Selonteot Aleksanterin-Yliopiston ja Helsingin Yliopiston opettajien toiminnasta lukuvuosina 1903–1920 ja Kertomukset Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuosina 1920–1945. Lukuvuosilta 1920–1925 tiedot ovat puutteellisia.

 lukuvuosi 1902–03 1903–04 1904–05 1905–06 1906–07 1907–08 1908–09 1909–10 1910–11 1911–12 1912–13 1913–14 1914–15 1915–16 1916–17 1917–18 1918–19 1919–20 1920–21 1921–22 1922–23 1923–24 1924–25 1925–26 1926–27 1927–28 1928–29 1929–30 1930–31 1931–32 1932–33 1933–34 1934–35 1935–36 1936–37 1937–38 1938–39 1939–40 1940–41 1941–42 1942–43 1943–44 1944–45 yhteensä
Grotenfelt Gösta 420 32 116 207 193 214 203 129 370 382 405 359 248 325 438 180 293 371   4885
Reuter Enzio 80 187 54 18 116 9 445 35   944
Rindell Arthur 44 157 25 45 28 46 36 66 87 56 81 62 213,5 55 16 359 62   1438,5
Enckell Karl 203 250 22 59 4 240 250   1028
Gebhard Hannes 26 269 480 224 292 796 379 168 512 447 16 156   3765
Bredenberg G. A. 13 14 62 124 6 23 5 2 14 10 9 14 12 15 11   334
Hindersson E. R. 7   7
von Wendt Georg 1 164 15 159 60 32 33 2 86 362 143 153 5 129 98 116 22 289 173 120 52 9   2223
Helin Henrik R. 26 22 16 17 208 32   321
Liro J. I. 18 37 4 17 32 156 87 375 15 21 470 25 29 30 40 42 22 62 51 20 157 125 19 32 735 136 85 72 10 4   2928
Helander A. Benj. 7 96 137 206   446
Sunila J. E. 55 350 426 440 187 784 373 1276 862 471 37 325 208   5794
Cajander A. K. 27 4 214 70 1387 300 53 84 166 10 12 98 35 6 823   3289
Ollila Onni 126   126
Söderlund Hans 93 18 57 33 10 30 11 10   262
Karsten Hugo 43 63   106
Haataja Kyösti 287 194 1180 1038 13   2712
Linnaniemi W.M. 15 68 146 239 15 15 81 232   811
Thesleff Rolf 133 72   205
Valmari Johannes 93 78 92 23 75 23 53 337   774
von Hellens O. 27   27
Tanttu Antti 234   234
Lakari O. J. 218   218
Heikinheimo Olli 413 28 193 20 11 14 241 31 15 25 36   1027
Teräsvuori V. 142   142
Enroth G. Hj. 106   106
Ilvessalo Lauri 108 83 28 53 89 287 32   680
Ilvessalo Yrjö 97 157 88 72 32 33 124 291 48 67 127 74 405 155 112 1882
Multamäki Sulo 92   92
Blomqvist Erik 122   122
Cajander Eino 214 3 140 192 713 209 140   1611
Lönnroth Erik 83 269 64 120 10 43 16 8 11 39 11 5 10   689
Bonsdorff A. J. 163   163
Saari Eino 94 23 7 71 203 58 172 279 16 384 130 279 484 349 6 69 110 180 9 11 2934
Lassila Ilmo 124 300 70 251 4 19 154 157 200 17 11 63 15 2 10 6 13 50   1466
Aarnio Bernhard 75 27 5 87 105 32 69 47 57 41 106 117 143 123 145 25 175 187 47 3 15 1631
Saalas Uunio 53 255 43 278 34 330 50 16 34 687 110 64 251 247 49 47 37 3 38 518 37 3181
Lukkala Oskari 18 74 425 32 277 13 144 52 43 87 166 14 184 192 6 15   1742
Laitakari Erkki 53 34 306 73 336 37 30 72 141 315 20 26 27 4 4 16 9 26 1529
Auer Väinö 183   183
Kilpi Sulo 127 86 319   532
Palmgren Alvar 63 202 14 340   619
Saxén Martti 40 19 60   119
Teräsvuori Kaarlo 25 169 122 123 135 62 25 51 54 17 9 19 49 21 26 8 86   1001
Hertz (Tertti) Martti 119 156 307 306 48 69 58 18   1081
Järnefelt Heikki 172 22 114 26 69 97 13 149 44 179 432 14 23 10 82 11   1457
Kankaanpää Väinö 29 26   55
Osara N. A. 73 48 8 9 25 7   170
Johansson Väinö 374 16 32 100 458 151 223 13 507   1874
Kokkonen Pekka 90 13 52 40 246 148 42 73 143 327 37   1211
Lappi-Seppälä Martti 72 269   341
Paloheimo Lauri 9 20 22 53 624 22 8 19 20 74 21 40 21 10 17 7 101 1088
Jutila K. T. 34 103 61 30 65 48 173 343 230 309   1396
Petäjä J. M. 96   96
Jalava Martti 92 419 433 430 39 95 52 27   1587
Meurman Mauri 31 182 45 37 25 19 59 11 34 92 72 22 566   1195
Sauli J. O. 189 15 14 206 47 143 41 8 20 131 91 275 11 1191
Ellilä K. J. 30 148 21 7 122   328
Harju V. 21 62 215 181   479
Kangas Mauno 4 120 36 58 15 170 50 120 83 38 694
Kivinen Erkki 41 31 51 162 59 98 45 40 146 100 89 3 38 38 941
Kotilainen Mauno 19 14   33
Piponius E. A. 6 7   13
Poijärvi Ilmari J. 481 260 337 234 221 99 13 129 80 106 372 115 447 835 184 3913
Stigell Richard 2 285 24   311
Teräsvuori J. 215   215
Tuorila Pauli 4 123 68 129 21 22 3 58 20 448
Brenner Widar 58   58
Kauko Yrjö 345 486 65 603 225 36 31 23 29 4   1847
Keränen J. 200 138 143 153 109 131 117 76 38 150 19 38 40 1352
Kitunen E. 32 83 29 24 26 49 92 26 38 36 36 32 42 22 567
Paloheimo I. 10 4   14
Pentti Laina 8   8
Pöntynen Vilho 34 77 36 320 10 79 4 18 57 7 642
Pihkala Rurik 326 90 33 7 178 11 38 24 4 541   1252
Klemola Valto 143 51 49 44 53 19 32 2   393
Terho Kaarlo 214 55 8 56 69 207 27 32 31 9 708
Valle Otto 28 83 24 24 127 54 167 25 127 27 686
Sandelin A. E. 35 48 72 311 83 273 93 103   1018
Wegelius Th. 5 16 8   29
Erkola Heikki 311 112 104 104   631
Honkavaara T. 88 37   125
Keso Lauri 23 28 10 9 47 55 184 55 10 421
Aalto-Setälä J. 29 5 20 4 7 65
Kukkonen J. 13 13 76   102
Mäki Antti 15 54 208   277
Sarvas Risto 210 259 469
Vartiovaara Unto 28 47 50 47 21 193
Aro Paavo 78 17 5 6 3   109
Kalaja Paavo 30 21 6 160 157 374
Lähde A. 14   14
Vainikainen Viljo 79 41 7 36 6 169
Vuoristo Ilmari 313 31   344
Aaltonen Viktor T. 291 627 160 33 19 1130
Kalela Erkki K. 58 206 18 4   286
Salonen Martti G. 27 380 120 33 5 565
Annila Matti 23 17 47 22 109
Holma K. 15   15
Storgårds Torsten 89 31 43 8 171
Franssila Matti 8 22 30
Keltikangas Valter 4 5   9
Charpentier Claes 41 16 57
Mikola Peitsa 4   4
Pohjakallio O. 62 58 120
Westermarck Nils 99   99
Virolainen Johannes 82   82
Jamalainen E. 24 24
Reinikainen A.                                                                                     79 79
yhteensä 464 269 328 306 239 376 490 1198 1113 1357 1668 2553 2086,5 4072 4925 2445 2403 1418 487 53 183 0 1112 1770 1553 2835 1384 2536 4112 3373 4385 4124 3594 2351 3588 3065 4155 2200 4140 2061 2535 4375 1411 89092,5



Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan ja sitä edeltäneen maanviljelys-ta-
loudellisen tiedekuntaosaston maatalous- ja met-
sätieteellistä opetus- ja tutkimustoimintaa vuoteen 

1945 käsittelevän tutkimuksen keskeinen tutkimusongelma 
on akatemisoitumisprosessi eli oppialan opetus- ja tutki-
mustoiminnan alku yliopistossa sekä oppiaineiden ase-
man vakiintuminen.
 
Agronomien ja metsänhoitajien koulutus järjestettiin Suo-
messa aluksi Aleksanterin-Yliopiston eli nykyisen Helsingin 
Yliopiston ulkopuolella Mustialan maanviljelysopistossa 
ja Evon metsäopistossa 1860-luvulta alkaen. Vuosisadan 
lopulta alkaen korkein maatalous- ja metsäopetus akate-
misoituivat Aleksanterin-Yliopistoon, jossa aloitti vuonna 
1902 maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto. Maa-
talous- ja metsätieteiden asema oli pitkään väliaikainen 
suunnitellun maatalouskorkeakoulun vuoksi. Vakiintumisen 
merkki oli vuonna 1924 toimintansa aloittanut maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta. Uudet oppialat alkoivat saa-
da hyväksytyn aseman Yliopistossa 1920-luvun lopulta 
alkaen, mikä johti niiden laitosrakennusten tonttien ja koe-
tilojen varaamiseen ja Metsätalon rakentamiseen ennen 
toista maailmansotaa.

Maatalous- ja metsätieteiden tutkimus- ja 
opetustoiminnan akatemisoitumisprosessi  

Helsingin Yliopistossa vuoteen 1945
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ERRATA (12.1.2010) 
Halonen, Tero: Maaseutuopistoista Yliopistoon. Maatalous- ja metsätieteiden 
tutkimus- ja opetustoiminnan akatemisoitumisprosessi Helsingin Yliopistossa 
vuoteen 1945  
 
s. 38, 3. kappale, 8.–9. rivi: ”luonnontieteet”, po. ”luonnontieteiden” 
s. 41, 1. kappale, 7. rivi: ”olivat”, po. ”oli” 
s. 41, 3. kappale, 23. rivi: ”heidän mahdollisuutensa”, po. ”niiden mahdollisuudet” 
s. 45, 3. kappale, 11. rivi: ”aikakalainen”, po. ”aikalainen” 
s. 48, 2. kappale, 14. rivi: ”heidän laittomuuksiensa”, po. ”sen laittomuuksien” 
s. 48, 4. kappale, 2. rivi: ”traditiota”, po. ”traditioita” 
s. 60, 2. kappale, 22. rivi: ”maa- ja metsätalousopetus”, po. ”maatalous- ja metsäopetus” 
s. 61, 4. kappale, 4. rivi: ”yliopistoon”, po. ”Yliopistoon” 
s. 64, 3. kappale, 11. rivi: pois ”muitakin eli” 
s. 65, 2. kappale, 11. rivi: ”1932”, po. ”1832” 
s. 72, 2. kappale, 12. rivi: ”enää vain”, po ”enää” 
s. 74, 1. kappale, 4. rivi: ”opistoon”, po. ”kouluun” 
s. 85, 5. kappale, 15.–16. rivi: ”Ruotsissa oli perustettu Tukholman eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu jo vuonna 1829, ja”, po. ”Esimerkiksi” 
s. 91, 2. kappale, 9. rivi: ”1877”, po. ”1879” 
s. 101, 5. kappale, 9.–10. rivi: ”korkeakouluun”, po. ”opistoon” 
s. 104, 3. kappale, 7. rivi: ”riittävän”, po. ”aluksi riittävän” 
s. 105, 2. kappale, 5. rivi: ”valtion ja yksityisen metsätalous oli”, po. ”valtion ja yksityinen 
metsätalous olivat” 
s. 105, 2. kappale, 6. rivi: ”valmistunuteen”, po. ”valmistuneet” 
s. 106, 4. kappale, 13. rivi: ”suoritettavan kurssin”, po. ”suoritettava kurssi” 
s. 106, 4. kappale, 8. rivi: ”vastamaan”, po. ”vastaamaan” 
s. 108, 3. kappale, 15. rivi: ”suuritilallisille”, po. ”suurtilallisille” 
s. 109, 2. kappale, 4. rivi: ”oli”, po. ”olisi” 
s. 109, 3. kappale, 16. rivi: ”1906”, po. ”1907” 
s. 111, 2. kappale, 5.–6. rivi: ”maatalousopetusta”, po. ”perusopetusta” 
s. 113, 2. kappale, 2. rivi: ”professori”, po. ”professorin” 
s. 113, 5. kappale, 6. rivi: ”luonnontieteen”, po. ”luonnontieteiden” 
s. 114, 2. kappale, 5. rivi: ”erityisen näytteen”, po. ”erityinen näyte” 
s. 114, 4. kappale, 5. rivi: ”maanseutuväestöä, joka on ainoastaan suomenkielistä”, po. 
”maaseutuväestöä, jonka enemmistö oli suomenkielinen” 
s. 115, 2. kappale, 3. rivi: ”josta”, po. ”jolloin” 
s. 115, 4. kappale, 11. rivi: ”opettajaviran”, po. ”opettajanviran” 
s. 119, 5. kappale, 5. rivi: ”sen”, po. ”professuurin” 
s. 121, 3. kappale, 9. rivi: ”maatalouden”, po. ”maataloustieteiden”  
s. 123, 4. kappale, 5. rivi: ”oppiaineitta”, po. ”oppiainetta” 
s. 123, 4. kappale, 8.–9. rivi: pois ”ja maanviljelysfysiikkaan kuuluva hallatutkimus oli 
Suomessa tärkeää” 
s. 124, 6. kappale, 3. rivi: ”maataloustieteellisiä”, po. ”maataloustieteiden” 
s. 124, 6. kappale, 13. rivi: pois ”aikaisemmin” 
s. 125, 3. kappale, 16. rivi: ”maanviljelyskemiassa”, po. ”maanviljelyskemiassa ja 
maanviljelysfysiikassa” 
s. 129, 2. kappale, 8. rivi: ”teoreettinen”, po. ”teoreettisen”  

s. 133, 3. kappale, 13. rivi: ”mahdollisuuden”, po. ”mahdollisuudet”  
s. 135, 4. kappale, 5. rivi: ”maataloussopettajien”, po. ”maatalousopettajien” 
s. 136, 4. kappale, 2. rivi: ”olisi tullut lisäksi”, po. ”lisäksi olisi kuulunut” 
s. 137, 3. kappale, 10. rivi: ”lainopillinen”, po. ”lainopillisen” 
s. 143, 4. kappale, 4. rivi: ”olisivat”, po. ”olisi” 
s. 143, 4. kappale, 7. rivi: ”Rindelliä ja Grotenfeltiä”, po. ”Rindelliin ja Grotenfeltiin” 
s. 145, 3. kappale, 9. rivi: ”ajattelussa”, po. ”ajattelulle” 
s. 146, 1. kappale, 8. rivi: ”tiloillensa”, po. ”tiloihinsa”  
s. 147, 4. kappale, 6. rivi: ”J. N. Lang, oli ehdottanut”, po. ”J. N. Lang, joka oli ehdottanut” 
s. 148, 1. kappale, 6. rivi: ”Lausunnotissaan”, po. ”Lausunnoissaan” 
s. 148, 1. kappale, 16. rivi: pois ”Asiaa käsiteltiin konsistorissa keväällä 1902.” 
s. 149, 4. kappale, 2. rivi: ”oli kasvamassa”, po. ”kasvaisi” 
s. 150, 3. kappale, 3. rivi: ”omassa”, po. ”hänen” 
s. 153, 1. kappale, 5. rivi: pois ”lopulta” 
s. 154, 5. kappale, 9. rivi: ”erityisen”, po. ”erityinen” 
s. 156, 2. kappale, 4. rivi: ”pätevyyttä”, po. ”pätevyyttään” 
s. 158, 3. kappale, 5. rivi: ”ansioikkaassa”, po. ”ansiokkaassa” 
s. 162, 4. kappale, 5. rivi: ”agronomitutkinto”, po. ”agronomiatutkinto” 
s. 164, 5. kappale, 2. rivi: ”johtaja”, po. ”dekaani” 
s. 166, 4. kappale, 8. rivi: ”opinto-oikeiden”, po. ”opinto-oikeuden” 
s. 169, 1. kappale, 2, rivi: ”ansioista”, po. ”ansiosta” 
s. 172, 4. kappale, 2. rivi: ”maatalous-metsätieteiden”, po. ”maatalous- ja metsätieteiden” 
s. 177, 4. kappale, 8. rivi: ”slusta”, po. ”alusta” 
s. 188, 3. kappale, 12. rivi: ”vuosikurissluvut”, po. ”vuosikurssiluvut” 
s. 200, 2. kappale, 6. rivi: ”tutkinnoista”, po. ”perustutkinnoista” 
s. 200, viimeinen rivi: ”olisi ollut”, po. ”pitäisi olla” 
s. 202, 5. kappale, 17. rivi: ”rahasto”, po. ”rahasto oli” 
s. 204, 3. kappale, 14. rivi: pois ”myös” 
s. 204, 3. kappale, 19. rivi: ”ehodttaa”, po. ”ehdottaa” 
s. 208, 1. kappale, 5. rivi: ”oli”, po. ”olivat” 
s. 209, 2. kappale, 1. rivi: ”Maalaisliittolainen maanviljelijä”, po. ”Maalaisliittolaisen 
maanviljelijän” 
s. 214, 5. kappale, 1. rivi: ”koetilan”, po. ”koetila” 
s. 215, 1. kappale, 26. rivi: ”laudaturarvosanaa”, po. ”laudatur-arvosanaa” 
s. 216, 2. kappale, 5. rivi: ”maatalous-metsätieteiden”, po. ”maatalous- ja metsätieteiden” 
s. 219, 4. kappale, 9. rivi: ”korkeakouluehdotuksen”, po. ”komitean ehdottamat uudistukset” 
s. 220, 2. kappale, 7. rivi: ”korkeakouluesitykselleen”, po. ”esitykselleen” 
s. 220, 3. kappale, 1. rivi: ”maatalous-metsätieteellisessä”, po. ”maatalous-metsätieteelliseen” 
s. 220, 3. kappale, 3. rivi: ”kaikkien Yliopiston”, po. ”Yliopiston kaikkien tiedekuntien” 
s. 235, 1. kappale, 3.–4. rivi: ”[r] akennustöiden”, po. ”[r]akennustöiden” 
s. 235, 2. kappale, 9. rivi: ”metsäteolliseen”, po. ”metsäteollisuuteen” 
s. 235, 3. kappale, 6. rivi: ”oli niissä”, po. ”niissä oli” 
s. 236, 2. kappale, 10. rivi: ”Valvojankunnan”, po. ”Valvojakunnan” 
s. 340, 3. kappale, 4. rivi: ”olisi ollut vain virkatutkintoja”, po. ”ei olisi ollut tieteellisiä 
perustutkintoja vaan virkatutkintoja” 
s. 341, 3. kappale, 13. rivi: ”rakentamista”, po. ”koetilojen rakentamista” 




