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Sessio 8 

Tarja-Liisa Luukkanen (SKS), Tiedoksi Kajaanista Siperiaan – Elias Lönnrotin ja M. A. 

Castrénin kirjeenvaihto 

 

Castrénin tutkimusmatkojen aikana Lönnrot piti tämän hyvin informoituna Suomen 

tapahtumista, erityisesti yliopiston uutisista. Yksi Siperiaan välittynyt suuri uutinen oli 

Suomen kielen professuurin perustaminen Helsingin yliopistoon, mitä virkaa hakemaan 

Lönnrot taivutteli viranhakuun vastentahtoista Castrénia.  Esitelmäni tarkastelee Lönnrot-

Castrén -yksittäistapauksen kautta tiedon välittymistä ja välittämistä.   

 

Esitelmäni alkaa suomen kielen professuurin perustamisesta ja päättyy M. A. Castrénin 

nimitykseen  suomen kielen ensimmäiseksi professoriksi 1851. Esitelmän pääosan muodostaa 

Lönnrotin ja Castrenin kirjeitse tapahtunut tiedonvaihto 1840-luvulla.  

 

Timo Salminen (Helsingin yliopisto): M. A. Castrénin tutkimusmatka Siperiaan ja tiedon 

kiertoon kohdistuneet odotukset 

 

Esitelmä käsittelee sitä, millaisia odotuksia eri tahot kohdistivat Matthias Alexander Castrénin 

(1813–1852) keräsi tutkimusmatkallaan Siperiassa 1845–1849 keräämän tiedon 

myöhempään kiertoon ja käyttöön.  

 

Castrén teki pitkän Siperian-tutkimusmatkansa Venäjän keisarillisen tiedeakatemian 

rahoituksella. Tiedeakatemia antoi hänen selvitettäväkseen joukon tieteellisiä ja tilastollisia 

kysymyksiä. Toiseksi Suomen fennomaanisen liikkeen intressit ohjasivat Castrénin 

mielenkiinnon Suomen kansan alkuperän kysymykseen. Kolmanneksi Siperian kansojen 

edustajat tulivat kertomaan Castrénille elämäänsä liittyneistä ongelmista, joiden 

helpottamiseen he toivoivat tämän apua. Tiedon välinearvo oli eri tahojen näkökulmista 

erilainen, ja siksi he kohdistivat erilaisia odotuksia sen välittymiseen eteenpäin. 

 

Tiedeakatemian historiallis-filologisen osaston tavoitteena oli tieteellisen tiedon hankkiminen 

tutkimuksen käyttöön. Tilastolliset kysymykset tähtäsivät sekä tieteellisen että hallinnollisen 



tarpeen täyttämiseen. Toisaalta keskusteltaessa matkan rahoituksesta tiedeakatemiassa 

joutuivat vastakkain historiallis-filologisen ja matemaattis-luonnontieteellisen osaston 

jäsenten käsitykset matkan tukemisen tarpeellisuudesta, siis pohjimmiltaan osastojen 

erilaiset käsitykset saatavissa olevan tiedon arvosta tulevassa kierrossa. 

 

Fennomaaniliike tavoitteli ideologisesti valjastettavissa ollutta tietoa suomalaisten 

historiasta. Castrén henkilökohtaisesti näki tutkijana tiedon seuloutuvan ideologiseen 

käyttöön nimenomaan tutkimuksen kautta. 

 

Siperian alkuperäiskansojen edustajille Castrén edusti pääkaupunkia ja valtaa, ja hänen 

toivottiin voivan saada välitettyä väestön kokemustiedon hallinnolle ja jopa keisarille saakka. 

Toisaalta tämä ajatus piti joskus siperialaisia myös varovaisina siitä, mitä he uskalsivat kertoa. 

Joissakin tapauksissa puolestaan heidän käsityksensä Castrénin vaikutusvallasta muuttui 

keskustelun kuluessa realistisemmaksi eikä tietoakaan sen jälkeen välitetty yhtä hanakasti. 

 

Castrén itse arvotti tulevan kierron näkökulmasta merkittävimmäksi sellaisen keräämänsä 

tiedon, jossa tieteelliset ja suomalaisuusideologiset tavoitteet yhdistyivät. Tilastollistakin 

aineistoa hän keräsi pääasiassa tieteellisestä näkökulmasta. Siperian alkuperäiskansoihin 

Castrén suhtautui ristiriitaisesti. Joskus hän välitti heidän huoliaan eteenpäin mutta 

useimmiten pyrki vain tyynnyttelemään ilman aikomustakaan välittää saamaansa tietoa 

kiertoon. Samalla hän katsoi, että tieteellisen tiedonkäytön intressi antoi hänelle oikeuden 

hankkia väestöltä viranomaisten avulla myös sellaista tietoa, jota tämä ei ollut valmis 

vapaaehtoisesti antamaan. 

 

Castrénin kuolema ja slaavilaisintressien nouseminen päällimmäisiksi tiedeakatemiassa 

jättivät Castrénin keräämän tiedon kierron monessa suhteessa vajaaksi. Keskeisimmän 

merkityksen sai tiedon käyttö suomalaisuusideologiaa palvelleeseen tieteelliseen ja suoraan 

ideologiseen tarkoitukseen. 

 

Kristiina Kalleinen (Helsingin yliopisto): ”Vårt land är fattigt, skall så bli…” ? Nils 

Nordenskiöld luonnontieteellisen tiedon tuottajana ja välittäjänä Suomessa 1815–1866 

 

Esitelmässäni kuvaan Suomen mineralogian isäksi nimetyn Nils Nordenskiöldin tiedesuhteita 



ja hänen merkitystään luonnontieteellisen tiedon (erityisesti kemian, mineralogian ja 

geologian) karttumisessa toisaalta Suomessa ja toisaalta hänen merkitystään 

tiedonvälittäjänä ulkomaiden suuntaan.  

 

Nordenskiöldillä oli läheinen suhde Ruotsin huomattavimmaksi nimettyyn kemistiin J. J. 

Berzeliukseen, jonka ansiot ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. Berzeliuksen kautta 

Nordenskiöld puolestaan tutustui paitsi muihin ruotsalaisiin kemisteihin (Carl Palmstedt, 

Trolle-Wachtmeister) ja mineralogeihin myös useisiin Berzeliuksen laboratoriossa 

työskentelemässä käyneisiin ulkomaisiin tiedemiehiin (esim. Gustav ja Heinrich Rose, Eilhardt 

Mitscherlits). Lisäksi etenkin 1840-luvun toistuvien Pietarin matkojensa ansiosta 

Nordenskiöld tunsi Pietarin Tiedeakatemiassa useita kansainvälisesti tunnettuja tiedemiehiä 

kuten esimerkiksi Karl von Baer, Alexander von Middendorff, Wilhelm Boetlingk, Alexander 

Keyserling.  

 

Tieto (ja usein myös mineraalinäytteet) kulki näiden henkilöiden välillä kirjeitse, kun muuta 

keinoa ei vielä ollut. Harvoin ilmestyvät tieteellisten seurojen bulletiinit ja vuosikirjat 

liikkuivat usein samalla tavalla; Nordenskiöld oli 1820-1823 tekemänsä laajan Euroopan 

kiertueen aikana kutsuttu useiden ulkomaisten tieteellisten seurojen jäseneksi. Siten ei liene 

ihme, että hän oli aloitteentekijä 1838 toimintansa aloittaneen Suomen Tiedeseuran 

perustamisessa. Ilmeisesti hänen toimintaansa arvostettiin erityisesti Iso-Britanniassa, sillä 

1851 hänet kutsuttiin arvostetun BA:n eli 1831 perustetun The British Association for 

Advancement of Science kirjeenvaihtojäseneksi, jolloin hän oli ainoa suomalainen seuran 

kirjeenvaihtojäsen. Luultavasti kuuluisan brittiläisen geologin Sir Roderick Murchisonin 

ansiosta hänestä tuli 1863 The Royal Geological Societyn kunniajäsen. 

 

Kuumin kiistakysymys 1840-luvun alusta lähtien koski tuolloin esitettyä jääkausiteoriaa. 

Kysymys jatkoi tiedemiehet kahteen leiriin, joista Nordenskiöld kuten Berzelius ja 

Murchisonkin kuuluivat epäilijöihin. Osittain myös tämän vuoksi jo 1830-luvulta lähtien 

Suomi oli ulkomaisten geologien ja maantieteilijöiden kiinnostuksen kohteena ja maassamme 

vieraili kesäisin ulkomaisia tutkimusretkeilijöitä, joiden seuraan Nordenskiöldkin usein liittyi. 

Toinen ulkomaalaisia Suomessa kiinnostanut asia oli rapakivi, jonka olemusta ei tuolloin vielä 

ymmärretty. Näissä tapaamisissa tieto ja uudet keksinnöt välittyivät vaivattomasti. Muutaman 

kerran 1840- ja 1850-luvuilla Nordenskiöldillä oli harvinainen mahdollisuus osallistua 



Saksassa vuosittain järjestettyihin luonnontieteilijöiden konferensseihin sekä ainakin kerran 

BA:n vuosittaiseen tapaamiseen Iso-Britanniassa. Vähäpätöistä ei ollut sekään, että hänet 

1851 lähetettiin Lontoon Teollisuuden maailmannäyttelyyn tehtävänään perehtyä uusiin 

keksintöihin ja mahdollisuuksien mukaan hankkia niitä Suomeenkin. 

 


