MAANMITTARIT KOKOONTUVAT VAASASSA
Maankäyttö 120 vuotta sitten
MAANMITTARIT

kutsutaan 1896 koolle
Vaasaan käsittelemään seuraavia asioita:

Suomen Maamittariyhdistyksen toiseen varsinaiseen kokoukseen, joka avataan Vaasassa 27 päivänä tulevaa huhtikuuta klo ½12 a. p., kutsutaan
täten Herrat Maamittarit y. m. kunnioitettavat
kansalaiset, jotka yhdistykseen kuuluvia asioita
harrastavat.
Keskustelunalaiseksi kokouksessa on ehdotettu seuraavat kysymykset:
1) Luetaan se mietintö, jonka yhdistyksen viime
kokouksessaan asettama komitea on antanut uu-

• Ooppera La Bohèmen ensi-ilta
pidetään Torinossa ja Oscar
Wilden näytelmä Salomé saa
ensi-illan Pariisissa.
• 65 kaivostyöläistä kuolee
Uuden-Seelannin pahimmassa
kaivosturmassa.
• Japanin Meiji-Sanrikun
maanjäristyksessä kuolee
27 000 ihmistä.
• Kolille avataan Suomen
ensimmäinen kuntopolku.

den, maanmittausta koskevan johtosääntöehdo-

VUONNA 1896

tuksen johdosta ja keskustellaan sekä päätetään

vastaansanomatta ei ainoastaan sen, että tällaiset
kokoukset ovat tuiki tarpeellisia ja hyödyllisiä vaan
myöskin sen, että maamittarit yleensä oivaltavat
mitä heidän rauhaansa kuuluu.
Suuri maamiehemme Snellman valitti aikanaan sitä seikkaa, että maamme virkamiehet
suoritettuansa kullekin määrätyt tutkinnot
yliopistossa tavallisesti katsoivat tehneensä
kaikki mitä heille kuului ja olevansa kerrassaan
vapautetut kaikista vaivannäöistä, lukemisesta
ja opintojen harjoittamisesta, heidän kun ei
enää tarvinnut muuta kuin olevien sääntöjen
ja vanhan slentriaanin mukaan toimittaa tehtäviänsä ja kaikessa rauhallisuudessa kantaa
siitä saatavan palkkansa, huolimatta mitään
muista oman tahi muiden maiden asioista, huo-

tässä mietinnössä tehdyistä ehdotuksista.
2) Jos myönnetään, että polyteknillisen opiston

7) Kuinka palkkiolaskut ovat laadittavat jaon-

limatta mistään muusta kehityksestä kuin niistä

tulee voida antaa maamittareille tarpeellinen am-

järjestelytoimituksissa, joiden yhteydessä myös on

muutoksista, joita mahdollisesti tehtiin niissä

mattikasvatus, niin kysytään, eikö tämän opiston

tehty talojen halkomisia?

ohjesäännöissä, joiden alaisina työskentelivät, ja

oppiaika ja oppimäärä maamittareiksi aikoville
olisi muutettava ja uudestaan järjestettävä’?

8) Koska on tapahtunut, että Keisarillinen
Senaatti on asiallisia kuulematta vähentänyt

nämä muutokset – sen he tiesivät – eivät siihen
aikaan olleet juuri suuria.

3) Koska rettelöitä ja epävarmuutta maan-

osan laskuista semmoisista töistä, joista palkkio

Ajat ovat meillä kuitenkin suuresti muuttuneet.

omistussuhteissa on syntynyt sen kautta, että

suoritetaan päivärahan mukaan, vaikka laskut

Ajatuksia ja mielipiteitä eteenpäin pyrkimisestä,

kihlakunnanoikeudet ovat asiallisille antaneet

ovat maamittaus-revisioonissa pöytäkirjojen,

niin henkisellä kuin aineellisellakin alalla liikkui

kiinnekirjoja kauppakirjojen nojalla, joiden

päiväkirjan ja kirjanpidon nojalla hyväksytyt, eikä

kieltämättä jo Snellmaninkin aikoina esi-isiemme

mukaan kauppa selvästi on koskenut määrättyä

asianomaiset maanomistajatkaan ole niitä vas-

povissa, mutta niitten täytyi monesta syystä sil-

maa-alaa, vaikka niissä manttaalikin sen ohessa

taan mitään muistuttaneet, niin kysytään, millä

loisten olojen vallitessa valitettavasti useimmiten

on määrätty, niin kysytään: a) minkä perusteen

tavoin maamittarit saisivat tilaisuutta toteen näyt-

pysyä lausumatta ajattelijan sydämmessä, vaikka

mukaan olisi tällaisen maakappaleen ulosmurta-

tääkseen palkkiovaatimustensa oikeellisuutta?

se olisikin ollut niistä pakahtumaisillaan. Kulkuneu-

minen toimitettava? ja b) olisiko syytä antaa kes-

9) Mitä koko maalle soveliaita eri tiluslajien

vot olivat silloin verrattain peräti kehnossa tilassa ja

kustelun tuloksista tietoja maan tuomarikunnalle?

päänimityksiä olisi käytettävä sekä mitenkä eri

yhteys ihmisten kesken samoin; yhteyttä henkisellä

tiluslajit olisivat väritettävät?

alalla kannattivat aniharvat sanomalehdet y. m.

4) Koska vesiperäiset maat paikkakunnilla,
joissa niitä suuremmassa määrässä löytyy, paljon

10) Minkälaisiin toimenpiteisiin olisi ryhdyttä-

Nyt ovat olot kerrassaan muuttuneet, Höyryhepo

vaikeuttavat isonjaonjärjestelytoimituksia ja usein

vä maitten polttamisen ja metsän raiskaamisen

tuo osanottajat tänne kokoukseen Joensuusta yhtä

aikaansaavat sen, että näistä toimituksista ei ole

ehkäisemiseksi isonjaonjärjestelytoimitusten

monen vuorokauden kuluessa kuin ennen tarvittiin

mahdollisimman suurta hyötyä, niin kysytään,

kestäessä?

viikkoja; lukuisat sanomalehdet ja aikakauskirjat
levittävät yleisössä liikkuvia mielipiteitä nopeaan

mihin toimenpiteisiin olisi maamittarikunnan
ryhtyminen asian tarkoituksenmukaiselle tolalle
saattamiseksi?
5) Saako lohkojaoissa ja jaonjärjestelyissä, jois-

Yhdistyksen toimikunnan puheenjohtaja
hovineuvos A. Wahlroos avasi kokouksen
mm. seuraavilla sanoilla:

joka maamme soppeen ei ainoastaan omasta
maastamme vaan ulkomaaltakin.
Suuri muutos ja vilkas kehitys on tapahtunut
kaikilla aloilla ja erittäinkin niillä aloilla – maan-

sa halkomiset toimitetaan yhteydessä numerojaon
kanssa, tilan osia käsitellä aivan samoin kuin ko-

K. H. Kun nyt sen toimikunnan puolesta, joka

viljelyksen ja kansantalouden – joilla maamittarin

konaisia tiloja, mitä palstojen lukumäärään tulee?

Maamittari-yhdistyksen ensimäisessä varsinai-

parhaasta päästä on työskenteleminen.

6) Mitenkä jaossa tehtävissä suorituksissa

sessa kokouksessa valittiin, käyn avaamaan

––

yhdistyksen toista varsinaista kokousta, tunnustan

Vakuutettuna siitä, että tämäkin kokous on

a) Onko pinta-ala vai muunnettu ala otettava

tekeväni sen suurella ilolla. Tämä ilo on johtunut

kantava hyviä hedelmiä ei ainoastaan maamit-

perusteeksi viljelyksen työpalkkiota määrättäessä?

siitä, että tänään näen ympärilläni suuren joukon

tarikunnalle vaan koko isänmaalle, saan kunnian

b) Onko maamittari velvollinen tahi edes

vanhempia ja nuorempia maamittareita, kokoon-

julistaa Maamittari-yhdistyksen toisen varsinaisen

oikeutettu jakotoimitusten yhteydessä toimitta-

tuneina ei ainoastaan tästä seudusta, jossa heitä

kokouksen avatuksi.

maan arvostelua torpan muutto- ynnä viljelys-

asuu verrattain enemmän kuin muualla, vaan

kustannuksista, kun torppa jaon johdosta syystä

myöskin maamme muilta seuduilta, kaukaisem-

Jürgen Grönfors

tahi toisesta joutuu pois siirrettäväksi?

miltakin. Näin suuri joukko osanottajia todistaa

jurgen.gronfors luukku.com

seuraavissa tapauksissa on meneteltävä:
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