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Jyrki Paaskoski 

Kollegineuvos Carl Adolph Sattler 

Yksittäinen menneisyyden ihminen on historiantutkimukselle kiehtova kohde. Tut-
kimukselle ei kuitenkaan riitä ettäkuvataan vain henkilön syntymä ja kuolema, avioliit-
to ja perhe sekä virkakärriääri. Saadaksemme ei ville yksilön toiminnan motiivit ja pyr-
kimykset on perehdyttävä myö iibea ympäristöön ja aikakauteen,jo sa tulkittava hen-
kilö on elänyt ja vail'Uttanut. Tällai een lähestymistapaan pienoi elämäkerta tarjoaa by-
vät mahdoJJisuudet. 

Suomen historiassa 1721 ja 1743 Venäjään liitetty Vanha Suomi tai Viipurin kuver-
nementti muodostaa kiin.nostavan historiallisen iirtymävaiheen, jonka asema ja ole-
mus poikkesivat olennaisesti Ruotsin uomesta. Vanha Suomi oli osa Venäjän moni-
kansallista keisarikuntaa ja tämän historiallisen ajanjakson tutkimises a on välttämät-
tä otettava huomioon alueen venäläiset yhteydet. 

Aiemmassa tutkimuksessa Vanhan Suomen virkamiehfäkin on tarkasteltu kapeasta 
näkökulmasta. Niin anottujen sortovuo ien historiantutkimukses a Vanhan Suomen 
virkamiehet nähtiin kielteisesti venäläisen hallinto-ja oikeuskulttuurin vaikutteiden ala-
isina. Silloisille tutkijoille Vanha Suomi oli pelottava esimerkki siitä, mihin venäläis-
täminen ajan mittaan saattaisi johtaa myös suuriruhtinaskunnassa. Tulkinta sisälsi sa-
malla myö arvion Vanhan Suomen virkamiesten moraali esta kunnosta ja asetti ruot-
salaisen ja venäläisen kulttuurin arvojärjestykseen perusteilla jotka kertoivat enemmän 
tutkijoiden omasta arvomaailmasta ja ajasta kuin tutkimuskohtee ta eli Vanhan Suo-
men virkamiehistä. 

Erityisesti tämä on näkynyt niistä tullcinnoista joita on tehty Vanhasta Suomesta ko-
toisin olleista ja myöhemmin Suomen suuriruhtinaskunnan hallintoelinten palveluk-
sessa toimineista virkamiehistä. Tunnetuin lienee niin sanottujen sortovuosien käsitys 
kenraalikuvemööri Mensikovin sijaisesta, viipurilaissyntyisestä kenraali Alexander Ama-
tus The leffistä, jonka toimet kelpasivat esimerkiksi vieraa ta venäläise tä vaikutuk-
sesta. Thesleffiin rinnasteisia muita samanlaisia virkamiehiä olivat muun muassa ken-
raalikuvernöörin siviilikansliao johtaja valtioneuvos Carl Ander Meriin sekä posti-
laitoksen johtajat, Anjalan liiton miehenä paremmin tunnettu Gustaf Wilhelm Ladau ja 
hänen seuraajansa viipurilais yntyineo Alexander Wulffert. 

Myös Vanhan Suomen tuomareita on tavallisesti arvioitu sillä perusteella, miten he 
ovat suhtautuneet Vanhaan Suomeen ja Venäjään. Kansalli essa Elämäkerrastossa Rag-

188 



nar Rosen luonnehti Kyminkartanon tuomiokunnan tuomaria Arvid Renneriä 
(1704-1762) "Vanhan Suomen omaksitunnoksi", joka "joutui käymään lakkaamaton-
ta puolustustaistelua (Turun) rauhansopimuksessa Kyminkartanon maakunnalle juhlal-
lisesti vakuutettujen erioikeuksien ja länsimaisen oikeusjärjestyksen puolesta" .1 Myös 
toista Kyminkartanon tuomiokunnan tuomaria Fredrik Langellia (1746-1806) Rosen 
kuvaili "oikeustaistelijaksi", joka vankkumatta puolusti Vanhan Suomen privilegioita 
venäläistärnistoimia vastaan.2 Rosen arvioi tuomareita suhteessa heidän kykyynsä vas-
tustaa venäläisiä ja venäläistärnistoimia, jolloin osa tuomareista oli moraaliselta kan-
nalta "alamittaisia". Rosenin pienoiselämäkerroista pilkahtelee niin sanottujen sorto-
vuosien historiakuva, joka näkyy muun muassa käsitteiden "yleisvaltakunnallisuus", 
"laillisuus" ja "oikeustaistelu" käytössä ajallisesti väärässä konteksti yhteydessä eli 1700-
luvun kohdalla. 

Vanhan Suomen yhdistäminen Suomen suuriruhtinaskuntaan joulukuussa 1811 an-
netulla ukaasilla merkitsi muutoksia Vanhan Suomen oikeusoloihin. Suurin osa kihla-
kunnantuomareista erotettiin viroistaan, koska heillä ei ollut Turun Akatemiassa suori-
tettuja maisterin tutkintoja eikä käräjien istumiseen vaadittavaa auskultointia Turun tai 
Vaasan hovioikeuksissa. Toinen syy erottamisiin liittyi Vanhassa Suomessa noudatet-
tuihin laki- ja oikeuskäytäntöihin, jotka poikkesivat Ruotsin Suomesta. Uudenkaupun-
gin rauhan itäpuolisella alueella käytettiin keskiaikaista Kristofer Baijerilaisen maan-
lakia ja Turun rauhan alueella vuoden 1734 lakia. Lainkäytön ja oikeudenhoidon poh-
jana olivat 1600-luvun normit ja laintulkinnat, jotka 1810-luvulla katsottiin jo autta-
mattomasti vanhentuneiksi. Tuomareiden epäpätevyys johtui myös siitä, että yhdistä-
misen lähtökohtana oli Vanhan Suomen laki- ja oikeuskäytäntöjen muuttaminen suuri-
ruhtinaskunnan käytäntöjen mukaisiksi. Tämän muutoksen toimeenpanijoiksi kelpasi-
vat vain suuriruhtinaskunnan virkamiehet. 

Aivan kaikkia oikeuslaitoksen virkamiehiä ei kuitenkaan erotettu. Käkisalmen ete-
läisen tuomiokunnan tuomari Johan Grenqvist (1766--1835) säilytti virkansa, mutta ai-
noastaan sillä ehdolla, ettei hoitaisi sitä itse, vaan paikkaisi sijaisen.3 Käkisalmen poh-
joisen tuomiokunnan tuomari Adolph Schröder nimitettiin Turun hovioikeuden ases-
soriksi ja Savonlinnan ja Jääsken tuomari Carl Adolph Sattler silloisena korkeimpana 
oikeutena toimineen hallituskonseljin oikeusosaston asessoriksi. Erityisesti Sattler oli 
valittu uusiin tehtäviinsä nimenomaan kyvykkyytensä, pätevyytensä ja ansioidensa pe-
rusteella. Sattlerin ja Schröderin erityisenä tehtävänä oli valvoa Vanhan Suomen oi-
keusasioita ja toimia asiantuntijoina tältä alueelta tulevien juttujen käsittelyssä. 

Vanhan Suomen hallintoa, oikeuslaitosta ja virkamiehistöä käsittelevää erikoistutki-
musta ei ole tehty,joten minkäänlaista yleistietoa Vanhan Suomen virkamiehistä tai ju-
risteista ei löydy. Sellaiselle tutkimukselle, joka valaisisi Vanhan Suomen asemaa 1700-
luvun Itämeren piirin baltiansaksalaisessahallinto-, oikeus- ja tapakulttuurissa, olisi eri-
tyistä tarvetta. Tämän pienoiselämäkerran tavoitteena on tutkiakollegineuvos Carl Adolph 
Sattlerin ( 17 51-1815) taustaa ja karri ääriä sekä vastata kysymykseen, miksi hänen uran-
sa lähti uuteen nousuun vuonna 1812, kun se lähes kaikille muille Vanhan Suomen vir-
kamiehille merkitsi uran päättymistä. 

Nuori juristi 

Vuonna 17 51 Jaakkimassa syntyi vänrikki Carl Johan Sattlerin4 perheeseen toinen 
poikalapsi, joka kastettiin Carl Adolphiksi. Ilmeisesti jo tuolloin, mutta varmuudella ai-
nakin vuodesta 1765 lähtien, isä työskenteli ruhtinas Mihail Illarionovitsh Vorontsovin 
Jaakkiman, Koitsanlahden (Parikkalan) ja Kurki joen lahjoitusmaan tilanhoitajana. Carl 
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Johan oli avioitunut tammikuu a 1747 Jää ke ä ratsame tari Carl Silviuksen (Syl-
viu ) ja Emerentia von Naodelstadtin tyttären Emerentia Silviuksen kan sa. Nuoripari 
asui Jääsken pitäjän Kiu11Jla a vuoteen 1750 aakk:a, jonka jälkeen he muuttivat Jaak-
kimaan. Carl AdolphiJla oli vanhempi veli, Johan Bernhard, ja nuorempi i ar Anna 
Maria joka avioitui kelloseppä Andreas Hulekowiuk en (Hulkkonen) kanssa 1772.' 

Sattlereiden uku oli todennäköisesti lähtöisin Saksa ta jo sa 1500- ja 1600-tuvulla 
eli u eita äädyltään sekä aateli ia että porvarilli ia Sattlereita. 30-vuotisen sodan ajal-
ta runoetaan Liivinmaalta Sadlereita ja Sattelereita, jotka olivat Ku taa U Adolfin pal-
veluksessa olevia palkkasotureita. Suvun varhaisin Suomessa varmuudella tunnettu edu -
taja oli Jaaman komendanttina 1704 kuollut Hearic Johan Sattler (Sadler Satteler). Hän 
asui yhdessä vaimonsa Anna MagdalenaSkalrnin kan sajälkimmäisen perintötilaa Jääs-
ken Kiurulassa vuode ta 1688 lähtien. Komendantti Sattlerin vanhin poika Johan Bern-
hard oli myös otila joka osallistui ratsuväen luutnanttina uuren Pohjan odan aika-
na muun muassa Kajaanin taisteJui.hin. Hänet vangittiin 1716 ja vietiin Mo kovaan jo -
ta bän palasi kotiin toukokuu a 1722 Ruotsin puolelle aivan Uudenkaupungin rauhan 
rajan pintaan jääneeseen Kiurulaan. Johan Bemhardin poika Carl Johan oli kollegi-
neuvo Sattlerin isä.6 

Turun rauha (] 743) ja rajan iirtyminen lännemmäksi Kymijoelle merkit ivät muu-
to ta 1680-luvulta lähtien Jääsken Kiurula a a aneille Sanlereille. Ruotsin kuningas-
ta ata vuotta palvelleet Sattleri.t iirtyivät Venäjän keisarikunnan alamai iksi. Vänrik-
ki Carl Johan otti eron armeijasta ja jäi a umaan Vanhan Suomen puolelle. Vain vuo i 
i än ä Johan Bemharctin kuoleman jälkeen vuonna 1751 hän myi Kiurulan ja muutti 
Jaakk:imaan. Suvun vuo isataisen upseeri.n ammatin jatkaminen ei uusissa olo uhtei -
sa näyttänyt mahdolli elta. Työtä kuitenlån löytyi, illä venäläi ten aateli ten omi ta-
milla lahjoitusmailla tarvittiin käskemään tottuneita tilanhoitajia joilla oU kielitaitoa, 
kykyä kerätä talonpoikien veroi., organi oida päivätyöt ja kuljeta velvolli uudet ekä 
runtemu ta alueen Venäjä tä poikkeavi ta hallinto-, laki- ja oikeu käytännöi lä. 

Carl Adolph vietti lap uutensa ja nuoruuten a kreivi Voront o in omistamalla lah-
joitu maalla Jaakk:imassa. attlerit asuivat todennäköi esti Laatokan rannalla ijain-
nee sa Lahdenpohjan kylä ä Voront ova-nimisessa hoviletrissä. Voront ovin lahjoi-
tusmaa eli donaatio oU pinta-alaltaan jaa ukasluvultaan Vanhan Suomen suurin. Vuo-
den 17 54 väestö luettelon mukaan donaatiolla oli noin 15 000 asukasta. Kreivi Voront-
sov oli upporikas venäläinen aateli mie jolla oli tuhan ia talonpoikia eri puolilla Ve-
näjää. ffän kuoli 1767, jolloin lahjoitu maa siirtyi hänen leskelleen Anna Karlovn,a 
Skavronskajalle.• 

Samana vuonna jolloin kreivi Voront ov kuoli , kuu itoi ravuotia Carl Adolpb läh-
ti Turun Akatemiaan opi kelemaanjuridiikkaa. Muutto Turkuun järje ryi helpo ti il-
lä Carl Adolphin veli , Jääskessä vuonna 1747 syntynyt Johan Bernhard oli aloittanut 
opintonsa siellä 1763.9 Carl Adolph kirjoittautui ylioppilaaksi Viipurilai een o akun-
taan maali kuus a 1767 ybde: ä matkatoverin. a Henrik Homborgin kans a. joka oli 
Jaakk:iman kirkkoherran Bogi lau Homborgin poika. 10 

Oli tavallista, että Vanhasta Suome ta hankk:iuduttiin opintielle Ruot in Suomen puo-
lelJe. Ko ka Vanhassa Suome sa ei ollut ellaista koululaitosta, joka olisi antanut kor-
keampaa teologi ta opetu ta tai va.l mi tanut pappeja luterilai ten seurakuntien ja juris-
teja oikeu laitoksen tarpeisiin, kon, istorit ja k:ihlakunnanoikeudet joutuivat oma-aloit-
tei esti etsimään tulevia kirkon ja k:ruununpalvelijoita. Aluksi uurimmaksi ongelmak-
i muodostui pätevien pappien rekrytointi. Suuren Pohjan sodan jälkeen lähe kaikki 

Viipurin ja Kälå almen provins ien papit olivat paenneet Ruotsiin. Venäjän hallituk-
sen suo tumukseJJa Turun pii pa ai vuode ta 1723 lählien oikeuden vih.k:iä pappeja Vii-
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purin hiippakuntaan, mutta 1730-luvulle saakka seurakunnissa oli suoranainen pappis-
pula. Vastaavanlainen tuomaripula puolestaan alkoi 1740-luvun lopussa, jolloin Vii-
purin kuvemementtiin oli muodostettu kuusi tuomiokuntaa tuomareineen ja heidän apu-
laisineen. 

Vanhan Suomen nuorukaisten opinkäynti alkoi tavallisesti valtakunnan rajan toisel-
la puolella sijainneesta Porvoon kymnaasista. Vaikka Viipuriin oli vuonna 1745 pe-
rustettu oma katedraalikoulu, monet Vanhan Suomen nuorukaisista hakeutui kenties ta-
sokkaampana pidettyyn Porvoon kymnaasiin. Toinen vaihtoehto oli hankkia perustie-
dot yksityisopettajien avulla. Tämä oli suosittua, sillä noin puolet Akatemiaan 1700-lu-
vun jälkipuoliskolla kirjoittautuneista teineistä oli opiskellut aiemmin kotiopettajien 
johdolla." 

Carl Adolph Sattlerin nimeä ei löydy Porvoon kymnaasin oppilasmatrikkelista, eikä 
hän myöskään esittänyt minkäänlaista koulutodistusta kirjoittautuessaan Turun Akate-
miaan.12 Todennäköisesti Carl Adolphilla oli ollut yksityisopettaja. Hänen ilmoittautu-
misensa Akatemiaan yhdessä Henrik Homborgin kanssa viittaa siihen, että heidän ko-
tiopettajanaan olisi saattanut olla edellämainittu J aakkiman kirkkoherraBogislaus Hom-
borg. 

Turun Akatemiassa kaikki Vanhasta Suomesta kotoisin olevat ylioppilaat kirjattiin 
Viipurilaiseen osakuntaan, joka oli varsinaisesti Porvoon hiippakunnasta eli Ruotsin 
Suomesta tulevien osakunta. Tästä syystä Akatemian konsistorissa keskusteltiin aika 
ajoin siitä, pitäisikö Turussa opiskelevien Venäjän alamaisten eli Vanhan Suomen yli-
oppilaiden muodostaa oma osakuntansa, Natio Petropolitana.13 Ongelma ei ollut vähä-
pätöinen, sillä vuosina 1760-1808 Viipurilaisen osakunnan jäsenistä noin 14 prosent-
tia (100 opiskelijaa) oli kotoisin Viipurista ja Etelä-Karjalasta eli Vanhasta Suomesta. 14 

Carl Adolph Sattlerin saapuessa Turkuun maaliskuussa 1767 keskustelu Vanhan Suo-
men ylioppilaiden omasta osakunnasta oli vilkkaimmillaan. Henrik Homborgin veljet 
Johan (s. 1745) ja Georg (1748-1808) yhdessä Gabriel (1750-1805) ja Petter Johan 
(s . 1745) Passelbergin sekä Anders Jokelinin ja Anders Nessinin (1749-1791) kanssa 
halusivat erota Viipurilaisesta osakunnasta ja perustaa oman Natio Petropolitanansa. 
Uuden osakunnan perustamista käsiteltiin huhtikuun lopussa 1767 Akatemian konsis-
torissa, jonka päätöksen mukaan asiaa tuli aluksi valmistella yhdessä viipurilaisen osa-
kunnan kanssa. Minkäänlaiseen tulokseen ei kuitenkaan päästy, ja oppositiohenkiset 
kolme Homborgin veljestä ja heidän ystävänsä Carl Adolph Sattler päättivät jättää Aka-
temian ja siirtyä Upsalaan kesällä 17 67. 15 

Nuorukaisetkirjoittautuivat Upsalan yliopistoon 4. elokuuta 1767 .16 Sattler jatkoi kes-
keytyneitä juridiikan, Georg Homborg teologian sekä Johan ja Henrik Homborg lää-
ketieteen lukujaan. Ei ole tarkemmin tiedossa, miten Sattlerin opinnot Upsalassa eteni-
vät. Sen sijaan Johan Homborg puolusti Carl von Linnen lääketieteen alan väitöskirjaa 
vuonna 1774. Kaikki neljä palasivat Venäjälle: Johan kuoli Tverin kuvemementissä lää-
ketieteen tohtorina, Henrik "kirurgina" Pietarissa ja Georg Valkealan kirkkoherrana. 

Vanhan Suomen ylioppilaiden opiskelu ruotsalaisten ja saksalaisten yliopistojen lää-
ketieteellisissä, teologisissa ja lainopillisissa tiedekunnissa oli tavallista 1700-luvulla. 
Väiteltyään Upsalassa 1774 Johan Homborg jatkoi vielä samana vuonna Göttingeniin, 
jossa hän harjoitti lisää lääketieteen opintojaan ennen kuin palasi keisarikuntaan. 17 Teo-
logeista esimerkiksi Sortavalan seurakunnan kirkkoherra Samuel Alopaeus oli opis-
kellut 1750-luvulla Hallessa ja Kielissä, 18 ja lainopin puolella tiedetään, että Viipurin 
tuomiokunnan tuomari ja myöhempi Viipurin siviilitribunaalin neuvos Johan Carpen 
(1731-1813) jatkoi opintojaan vielä Jenassa niin ikään 1750-luvulla. 19 

Venäjän ja Ruotsin vuosisadan lopussa kiristyneet poliittiset suhteet heijastuivat myös 
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Vanhan Suomen ylioppilaiden opinkäyntiin Turussa. Vuonna 1794 Katariina II määrä-
si, että Vanhan Suomen papin virkoihin tuli nimittää vain Vanhassa Suomessa synty-
neitä miehiä. Vuonna 1798 Paavali I:n antamalla ukaasilla Venäjän alamaisten opiske-
lu ruotsalaisissa ja saksalaisissa yliopistoissa kiellettiin kokonaan. Kun opiskelumah-
dollisuuksia ei ollut, luterilaisen pappiskoulutuksen tarve Venäjällä korostui entises-
tään. Tämä oli osaltaan vaikuttamassa Tarton yliopiston uudelleen perustamiseen 1802. 20 

Juristikoulutuksen tarve oli suuri erityisesti 1750- ja 1760-luvulla, jolloin kaikkiaan 
kahdeksasta tulevasta Vanhan Suomen tuomarista kuusi oli Turussa, Jenassaja Upsa-
lassa harjoittamassa oikeustieteen opintoja. Yliopistoissa opiskeltiin tavallisesti kolme 
vuotta, mutta ainoastaan yksi myöhemmistä Vanhan Suomen tuomareista, eli Kymin-
kartanon tuomiokunnan tuomari Anders Gudseus, suoritti maisterin tutkinnon Turus-
sa. Tämän jälkeen nuorukaiset palasivat keisarikuntaan ja astuivat useimmiten Pietarissa 
toimineen Viron, Liivinmaan ja Suomen oikeuskollegion palvelukseen.21 

Viron, Liivinmaan ja Suomen oikeuskollegio oli ruotsalaista hovioikeutta vastaa-
va vetoomustuomioistuin, jossa nuorukaiset työn ohessa auskultoivat, eli osallistui-
vat kuuntelijoina oikeuden istuntoihin saadakseen pätevyyden tuomarin viran hoita-
mista varten sekä hankkiakseen tuntemusta keisarikunnan lakikäytännöistä ja asioi-
den käsittelyjärjestyksestä. Viron, Liivinmaanja Suomen oikeuskollegio perustettiin 
1727,ja se toimi vuoteen 1737 saakka Venäjän oikeuskollegion yhtenä osastona, min-
kä jälkeen se siirrettiin Hallitsevan Senaatin alaiseksi erillisvirastoksi. Oikeusasioi-
den lisäksi myös keisarikunnan kaikkien evankelis-luterilaisten seurakuntien hallin-
to määrättiin tälle virastolle. Oikeuskollegion Suomeen viittaava etuliite ilmestyi vi-
raston nimeen vuoden 1744 jälkeen, jolloin Viipurin, Käkisalmen ja Kyminkartanon 
provinsseista muodostettiin Viipurin kuvemementti. Lukuun ottamatta vuosien 1784-
1797 välistä käskynhaltijahallintoa virasto toimi vuoteen 1812 saakka Vanhan Suo-
men vetoomustuomioistumena, josta voitiin vielä valittaa Hallitsevan Senaatin kol-
mannelle osastolle. Tämän jälkeen vetoomusasiat siirrettiin Turun hovioikeudelle ja 
hallituskonseljille, myöhemmälle senaatin oikeusosastolle, joka toimi korkeimpana 
oikeutena.22 

Muiden nuorien juristien tapaan Upsalasta vuonna 1770 palannut Sattler jatkoi päte-
vöitymistään Pietarissa. Odotellessaan sopivaa tilaisuutta päästä oikeuskollegioon hän 
työskenteli aluksi Kyminkartanon kihlakunnanoikeuden notaarina edellä mainitun An-
ders Gudseuksen alaisuudessa kesäkuusta 1770 lähtien. Kaksi vuotta myöhemmin Satt-
ler sai alikanslistin paikan oikeuskollegiosta, ja pääsi perehtymään vetoomustuomiois-
tuimen työhön ja pääkaupungin elämään. Nuori juristi eteni urallaan normaalisti kun 
hänet 1776 nimitettiin oikeuskollegion toimistokanslistiksi.23 

Sattlerin karriäärin eräänlainen taitekohta oli huhtikuussa 1780, jolloin hän sai pro-
vinsiaalisihteerin viran Hallitsevasta Senaatista." 

Hallitseva Senaatti oli Pietarissa toiminut tärkeä keskushallinnon virasto ja hallit-
sijoiden tahdon muotoilija, jonka useissa eri osastoissa valmisteltiin ja valvottiin kei-
sarikunnan asioita. Virasto oli keisarikunnan tärkein toimeenpanovallan keskus, mut-
ta sillä oli myös muita tehtäviä. Se toimi muun muassa yhdessä hallitsijan kanssa lain-
säätäjänä, joka antoi omissa nimissäänkin asetuksia eli venäläisesssä kielenkäytössä 
manifesteja ja ukaaseja. Viran saaminen senaatista tiesi hidasta, mutta suhteellisen 
varmaa ylenemistä keskushallinnon virkaportaikossa. Samalla virka merkitsi katseen 
kääntämistä pois Vanhasta Suomesta ja antautumista keskushallinnon palvelukseen. 
Toisin kuitenkin kävi, kun oikeuskollegio nimitti 29-vuotiaan Sattlerin noin puoli 
vuotta myöhemmin syyskuussa 1780 Savonlinnan ja Jääsken tuomiokunnan tuoma-
riksi. 
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Viipurin kriminaalitribunaalin asessori 

Palattuaan takaisin Pietarista Sattler asettui asumaan virkatilalleen Jääsken pitäjän 
Hyppölän kylän samannimiseen rustbolliin joka oli kolmasosa-manttaalin suuruinen. 
Tuomari Sattler avioitui kesäkuussa 1783 Viipurin saksalaisen seurakunnan pastorin 
Carl Gustaf Couperin ja Maria Gaudelitzin tyttären Sofia Christinan kanssa. Morsian 
oli 19- ja sulhanen 32-vuotias. Avioliittonsa kautta Sattler liittyi Viipurin saksalaisiin 
porvaris- ja pappissukuihin.25 

Keväällä 1783 Sattler oli ostanut Viipurin pitäjän Alasommen kylästä puoli mant-
taalia käsittäneen Ramsin tilan, joka oli kuulunut vuotta aikaisemmin peruutettuun tal-
limestari Semen Alabardejevin lahjoitusmaahan. Seuraavana vuonna Sattler vaimoi-
neen muutti Alasommelle, mutta uudet virkatehtävät siirsivät heidät jo samana vuonna 
Sofia Christinan kotikaupunkiin Viipuriin. Ramsijäi perheen maaseutukartanoksi. Hyp-
pölän rustholli jäi niin ikään Sattlerin omistukseen, ja se vuokrattiin kokonaisena jääs-
.keläi elle lampuoti Juho MatinpojalJe. Lisäksi Sattlerin hallinna a oli Jääsken Rasilan 
kylässä kuude osa-manttaalin ja Viipurin pitäjässä puolen manttaalin kokoinen Hup-
poisten kruununtiJa. Sattlerin taloudellinen asema perustui siten virkapalkasta, omasta 
maanviljelystä ja tilavuokrista saatuihin tuloihin.26 

Viipuriin muuton taustalla vaikutti merkittävä paikalli - ja oikeushafännon muutos 
joka toteutettiin kuvemementissa vuonna 1783. Tämä käskynhaltijahallinnon nimellä 
_kulkenut reformi lakkautti entisen ruotsalaiseen perinteeseen pobjautuneen oikeuslai-
toksen. Alioikeuksina toimineet kihlakunnanoikeudet ja siviiliasioissa ensimmäisenä 
vetoomustuomioistuimena toiminut laamanninoikeus lakkautettiin. Myös Viron, Lii-
vinmaan ja Suomen oikeuskollegion asema muuttui kun jokaiseen kuvernementtiin pe-
rustettiin omat vetoomustuomioistuimet eli tribunaalit. Vuodesta 1784 alkaen tilalle pe-
rustettiin kullekin yhteiskuntaryhmälle omat, toisistaan erotetut oikeusasteet. Kysees-
sä oli venäläinen sovellus säätyperiaatteesta, jonka mukaan vain samansäätyiset saat-
toivat tuomita toisiaan. 

Ranskalainen valistuskirjallisuus ja erityisesti Montesquieun oppi vallan kolmijaos-
ta antoivat reformille teoreettisen kehyksen. Katariina II:n lakiasäätävälle komissiolle 
kirjoittamassa ohjesäännö ä (Nakaz) kuvemementtihallinto edusti hallitsijan toi-
meenpanovaltaa paikalli tasolla ja oikeudenhoito oli elvästi erotettu omiksi riippu-
mattomiksi in tituutioikseen. Esikuvana olivat Itämeren alueen saksalainen kaupunki-
hallinto ja tuomioistuimet.27 

Säätyperiaatteen noudattaminen merkitsi kolmen rinnakkaisen alioikeuden perusta-
mista jokaiseen piirikunta.kaupunkiin. Alioikeuksien yläpuolelle perustettiin niin ikään 
kolme "säätyjen" erioikeuksia valvovaa elintä. Näiden jäsenet valittiin vaaleilla, ja niis-
sä toimivat erilliset rikos- ja siviiliosastot. Ne eivät olleet varsinaisia tuomioistuimia, 
eikä niillä ollut juridista pätevyyttä. 28 

Kuvernementtikohtaisiksi vetoomustuomioistuimiksi perustettiin siviili- ja rikostri-
bunaalit (graidanskaja i ugolovnaja palata), joiden päätöksistä voitiin valittaa Hallitse-
van Senaatin kolmanteen osastoon.29 Viipurin tribunaalinjäsenet eli neuvoksetja ases-
sorit nimitti Hallitseva Senaatti. Keisarinnan nimittämänä tribunaalin presidenttinä toi-
mi entinen laamanni Magnus Orraeus (n.17 40-1819). Lakkautettujen kihlakuntien tuo-
mareita nimitettiin tribunaalin molempiin osastoihin, koska heillä katsottiin olevan par-
haimmat edellytykset valvoa ruotsalaisten lakien noudattamista. Lisäksi useimmilla tri-
bunaalin jäsenillä oli kokemusta myös venäläisistä, balttilaisista ja saksalaisista laeis-
ta, joihin he olivat perehtyneet työskennellessään oikeuskollegiossa Pietarissa.'° Carl 
Adolph Sattlerin uuteen virkanimitykseen vaikuttivat juuri edellä mainitut ansiot. 
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Oikeuslaitoksen uudistus koski vain prosessia - ei niitä lakejaja privilegioita, joihin 
tuomiot olivat aiemm.inkin perustuneet. Viipurin kuvemementin moniportaisessa oi-
keuslaitoksessa noudatettiin edelleen vanhemmassa osassa Vanhaa Suomea ke kiai-
kaista Kristofer Baijerilaisen maanlakia ja kaupunginlakia sekä uudemmassa osassa 
vuoden 1734 lakia. 

Katariina II:n uudistuksella pyrittiin hallinnon oikeu laitoksen ja poliisitoimen sel-
keään erottarni een toisistaan. MoniportaiseUa oikeuslaitok ella, jossa oli yhtei kunta-
ryhmien korporatiivinen edustus ja päätösten kontrolloimismahdolJisuus, yritettiin es-
tää niin ylempien kuin alempienkin viranomaisten mielivalta. Uudistu toi virastoihin 
mukanaan myös kollegiaalisen päätöksenteon, jolloin ratkaisut tehtiin korkeimpien vir-
kamiesten neuvottelujen ja äänestysten jälkeen. Käytännössä uudistus johti hallinto- ja 
oikeuskulttuurin virkavaltaistumiseen.3' 

Carl Adolph Sattle.r aloitti. työnsä kriminaalilribunaalin asessorina tammiJ.amssa 1784, 
jolloin käskynhaltijaballinto avattiin juhlallisin menoin Viipurissa. Muodollista virka-
nimitystään Sattler sai odottaa huhtikuuhun 1785 saakka. Saman vuoden lokakuussa 
Sattler kohosi siviilirangissa yhdeksänteen virkaluokkaan, kun hän sai nimineuvoksen 
arvon. Tämän jälkeen eteneminen virkauraUa perustui palvelusvuosien karttumiseen: 
kollegiasessorin arvon Sattle.r sai elokuussa 1786 ja hovineuvoksen tammikuussa 1792.32 

Viipurin kriminaalitribunaalin puheenjohtajana toimi valtioneuvos Wilhelm von 
Schultz. Li äksi tuomioistuimessa oli kaksi neuvosta (kollegineuvo Andreas Dannen-
bergja kollegineuvos Jacob von Tiesenhausen) kolmeasessoria (nimineuvos Carl Adolph 
Sattler sekä J. Nordberg ja hänen tilalleen myöhemmin nimitetty nimineuvos Nikolai 
Tavast). Kolmas asessori eli venäläinen Ribnikov ei koskaan saapunut hoitamaan vir-
kaansa. K.riminaalitribuoaalin sihteerinä toimi aluksi kollegisihteeri Peter von Friccius 
ja hänen tilalJeen myöhemmin nimitettiin koUegisihteeri Gu caf von Tavast. Tribunaa-
li piti kokouksiaan lähe päivittäin, ja päätöksensä se kirjasi erityi iio päätö luetteloi-
hin (Re olution). Lisäksi sihteerit pitivät pöytäkirjaa (Protocoll) kä iteltävi tä asioista. 
Toistai eksi ei kuitenkaan tiedetä, missä kriminaalitribunaali piti kokouksiaan.31 

Kriminaalitribunaalissa käsiteltiin vira ton nimen mukaise ti rikosasioita, eli muun 
muassa mu.rhia, lapsenmurhia, tappoja pahoinpitelyitä, tappeluita ja solvauksia sekä 
eriasteisia varkauksiaja aviorikoksia. Vuode ta 1764 lähtien koko Vanhan Suomen alu-
eella noudatettiin vuoden 1734 lain å.koskaarta mikä yhtenäisti tuomioiden jakamisen 
koko kuvemementissa. Valistusajan hengessä kuolemantuomiot majesteettirikoksia lu-
kuun ottamatta oli muutettu elinikäisiksi Siperian karkoiroksiksi. Rikostribunaali ei var-
sinaisesti käsitellyt arkaluontoisia rikosa ioita, kuten esimerkiksi siveelli yy rikoksia, 
sodomiaa, noituutta sekä alai.käi tenja mielisairaiden rikoksia. e alistettiin kokonaan 
uudelle oikeuselimelle eli omantunnonoikeudelle, jonka toiminta pohjautui valis-
tusaatteiden ja luonnonoikeuden vaikutukselle. 34 

Katariina II:n kuolema marrasb.·1.mssa 1796 ja hänen euraajansa Paavali I:n valtaan-
nousu merkitsivät Viipurin kuvemementin hallintojärjestelmälle ja oikeuslaitokselle muu-
toksia. Paavali joka halusi purkaa ballintoa niin ke kus- kuin paikallistasoDakin, palaut-
ti keisaril'lJililan 11 Jänti eile ei-venäläiselle alueelle niiden entiset paikallishallinto- ja oi-
keusjärjestelmät. Siten keskushallinnossa tunnu tettiin näiden alueiden erilaisuu keisa-
rikunnan venäläi iio osiin verrattuna. Todellisuudessa Paavali vain nopeutti muuto ta, sil-
lä paikallishallinnon keventämistä valmisteltiin jo Katariinan viimei inä elin vuosina." 

Viipurin kuvemementissa moniportainen kä kynbaltijaballinto purettiin ja palattiin 
vanhaan provinssijakoon. Vastaava ti oikeu hallinnossa siirryttiin entiseen ruotsalais-
peräi een k:ihlakuntajakoon ja Jaamanninoikeus siviiliasioiden vetoomustuomiois-
tuimena perustettiin uudelleen. 
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Käskynhaltijakauden oikeushallinnon virkamiehistä tarvittiin vain vähäinen osa uu-
distuksen jälkeen. Monet tuomareista, kuten kriminaalitribunaalin sihteeri Peter von 
Friccius, palasivat oikeuskollegion palvelukseen. Entinen Jääsken kihlakunnan tuomari 
Carl Adolph Sattler sai takaisin vanhan virkansa Savonlinnan ja Jääsken tuomiokunnan 
tuomarina. Verrattuna muihin Vanhan Suomen tuomio kuntiin Sattlerin tuomio kunta poik-
kesi ainakin yhdessä suhteessa, sillä alueella ei ollut mainittavia lahjoitusmaita. Tämä 
teki oikeudenhoidon yksinkertaisemmaksi, varsinkin kun muistetaan, millaisia riitoja 
lahjoitusmailla 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa käytiin. Sattlerin kannalta huo-
nona puolena voidaan pitää sitä, että tuomiokunta oli suuri, mistä syystä hän joutui run-
saasti matkustamaan virkatehtävien hoidossa. Maaliskuussa 1811 Sattler yleni siviili-
rangissa, kun hän sai kuudenteen virkaluokkaan kuuluvan kollegineuvoksen arvon. 

Suurperheen pää36 

Carl Adolph Sattlerin ensimmäisestä avioliitosta Sofia Christina Cooperin kanssa vuo-
sina 1784-1806 syntyi 19 lasta, jotka kaikki on pystytty identifioimaan. Lapsista yh-
deksän eli aikuisikään saakka. 

Sofia Cooperin elämään kuului raskaus melkein joka vuosi. Hänen menehtymisensä 
lapsivuoteeseen Viipurissa 5. maaliskuuta 1806 oli yleinen naisten kuolinsyy. Eloon 
jäänyt poikavauva, joka kastettiin Friedrichiksi ja jota venäläisittäin kutsuttiin Fedo-
riksi, sai myöhemmin paronin arvon ja yleni Venäjän tykistön kenraalimajuriksi, joka 
vastasi muun muassa niin sanotun itämaisen sodan aikana 1853-1856 Krimillä operoi-
vien taistelujoukkojen huollosta. Hän kuoli tiluksillaan Venäjällä 1876.37 

Suurperheen isä ja kiireinen virkamies ei tullut kauankaan toimeen ilman vaimoa. 
Puoli vuotta ensimmäisen vaimon kuoleman jälkeen elokuussa 1806 hän avioitui Sofia 
Dorothea Liliuksen (s. Kirvussa 19.9.1780) kanssa, joka oli kolmekymmentä vuotta 
Sattleria nuorempi ja niin ikään jäänyt leskeksi avioliitostaan Jääsken kappalaisen Carl 
Reinin kanssa. Sattler otti elätettäväkseen uuden vaimonsa ja Carl Reinin ainoan pojan 
Gabrielin, joka tunnetaan myöhempänä Keisarillisen Aleksanterin yliopiston historian 
professorina. Gabriel Rein muisteli monessa otteesssa myöhemmin lämpimästi isä-
puoltaan. Sattlerin toisesta avioliitosta syntyi vielä kolme lasta. 

Kollegineuvos Sattlerin lapsien virkakarriäärienja avioliittojen avulla on mahdollis-
ta piirtää kuvaa Vanhan Suomen säätyläisten elämästä ja niistä ilmansuunnista, joista 
tulevaisuutta etsittiin. Ensimmäisestä avioliitosta syntyneet neljä poikaa valitsivat kaik-
ki uransa keisarikunnan puolelta. Vanhin ja nuorin poika eli Bernhard (Boris, s. 1788) 
ja edellä mainittu Friedrich (Fedor) valitsivat armeijan. Molemmat palvelivat tykistös-
sä ja osallistuivat muun muassa Puolan ja Unkarin kapinoiden kukistamiseen sekä Turk-
kia vastaan käytyihin sotiin. Kaksi muuta poikaa Carl (s. 1797) ja Herman (s. 1804) 
puolestaan opiskelivat Pietarissa Mediko-kirurgisessa akatemiassa lääkäreiksi ja pal-
velivat myöhemmin Venäjän armeijan joukko-osastoissa "kirurgeina". Tyttäristä Eli-
sabet (s. 1792) avioitui erään Daniel Schumacherin kanssa, ja perhe siirtyi myöhemmin 
Moskovaan, jossa Schumacher harjoitti apteekkarin tointa. 

Sattlerin tyttäristä kolme avioitui pappissukuihin. Vuonna 1810 toiseksi vanhin ty-
tär Natalia Sofia (s. 1790) avioitui myöhemmän Suomen luterilaisen kirkon arkkipiis-
pan Erik Gabriel Melartinin kanssa, joka muistetaan muun muassa hämmennystä ai-
heuttaneesta sivistyskieliesityksestään. Melartinin mukaan saksasta tuli tehdä suuri-
ruhtinaskunnan koulu-ja sivistyskieli. Nuorin tytär Catharina (s. 1795) puolestaan avioitui 
myöhemmän Viipurin saksalaisen seurakunnan pastorin Jacob Alex. Stråhlmannin kans-
sa. Toiseksi nuorin tytär Juliana (Julie, s. 1794) jäi myös Suomeen ja avioitui myö-
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hemmän Lappeenrannan pormestarin, asessori Ernst Johan Åkerblomin kanssa. 
Vanhin tytär, vuonna 1784 Viipurissa syntynyt Amalia, solmi 1805 avioliiton Jaak-

kiman kappalaisen Karl Henrik Merlinin (Meriläinen) pojan Carl Andersin (1770--1855) 
kanssa. Carl Andersin karriääri oli alkanut Moskovassa, jossa hän oli työskennellyt ul-
koministeriön arkistossa. Vanhan Suomen suuriruhtinaskuntaan liittämisen jälkeen vuon-
na 1812 hänet siirrettiin Turkuun kenraalikuvemöörin kansliaan, jossa tarvittiin kieli-
taitoisia ja keisarikunnalle ehdottoman lojaaleja suuriruhtinaskunnan kansalaisia. Alek-
sander Mensikovin aikana 1830-luvulla Merlinjohti kenraalikuvemöörin siviilikansli-
aa, ja yhdessä viipurilaisen Aleksander Amatus Thesleffin kanssa he vastasivat käy-
tännössä keisarikunnan eduista suuriruhtinaskunnassa. 

Kollegineuvos Sattlerin osuutta lastensa kasvatukseen ja uravalintoihin ei tunneta, 
mutta on hyvin todennäköistä, että yhdessä vaimonsa kanssa hän oli ratkaisevasti vai-
kuttamassa molempiin. 1700- ja 1800-lukujen taitteessa kasvatuksella ja koulutuksella 
oli tärkeä asema säätyläislasten elämässä. Pojat ja tytöt kasvoivat yhdessä noin seit-
senvuotiaiksi saakka, jonka jälkeen vastuu poikien kasvatuksesta siirtyi isille ja tyttä-
rien äideille. Käytännössä vanhemmat yhdessä valvoivat lastensa edistymistä. Koti-
opettajien avulla lapset saivat perustaidot kielissä, historiassa ja klassisessa kirjallisuu-
dessa, ja vasta sitten heidät pantiin kouluihin, mikäli sopivia oli lähellä. 

Viipurissa asia oli tältä osin kunnossa, sillä kaupungissa toimi alkeiskouluja ja vuo-
desta 1745 lähtien katedraalikoulu, jonka tilalle perustettiin Katariina H:n koulurefor-
min myötä niin sanotut normaalikoulut, joissa oli tytöille omat luokkansa. Niistä olisit-
ten mahdollista jatkaa erilaisiin siviili oppilaitoksiin, joista suosituimmat olivat vuonna 
1803 uudelleen perustettu Tarton yliopisto, Tsarskoje Selon lyseo ja Pietarin Mediko-
kirurginen Akatemia. Tytöt saattoivat jatkaa vielä korkeinta naissivistystä antavassa 
Smolnassa Pietarissa. Siviilikarriäärien lisäksi esimerkiksi Pietarissa oli useita sotilas-
kouluja ja -akatemioita, joihin monet Vanhasta Suomesta kotoisin olevat nuorukaiset 
kollegineuvos Sattlerin poikien tapaan hakeutuivat. Vanhan Suomen asukkaille palve-
leminen keisarikunnan siviilivirastoissa, armeijassa ja laivastossa oli luontevaa, sillä 
alue oli jo vuosikymmeniä kuulunut Venäjään. 

Nimitys hallituskonseljiin 

Aleksanteri I:n ukaasilla 11.12.1811 (v. 1.) Vanha Suomi päätettiin liittää Suomen 
suuriruhtinaskuntaan. Taustavaikuttajina toimivat muun muassa valtiosihteeri Mihail 
Speranski, diplomaatti David Alopaeus ja ennen kaikkea paroni Gustaf Mauritz Arm-
felt. 38 Ukaasin kolmannessa artiklassa keisari määräsi, että Vanhan Suomen säätyläisistä 
kaksi oli nimitettävä suuriruhtinaskunnan hallituskonseljiin ja yksi Turun hovioikeu-
teen, jonka toimialueeseen Viipurin lääni kuului. Alunperin omassa Vanhan Suomen 
hallinnon järjestämistä koskevassa muistiossaan Armfelt oli ehdottanut kahden Van-
hasta Suomesta kotoisin olevan juristin valitsemista Turun hovioikeuteen. Asiassa me-
neteltiin keisarin kannan mukaisesti .39 

Juristin määrääminen Turun hovioikeuteen osoittautui kaikkein hankalimmaksi virka-
nimitykseksi. Vasta elokuussa 1812 hovioikeuden asessorin virkaan määrättiin Uukuniec 
mellä 1781 syntynyt laamanni Adolph Schröder, jonka juristin ansiot olivat kyseenalai-
sia. Hän oli 26-vuotiaana ilman muodollista pätevyyttä saanut Käkisalmen pohjoisen tuo-
miokunnan varakihlakunnantuomarin viran. Suomen sodan jälkeen lokakuussa 1809 hän 
oli aloittanut lakitieteen opintonsa Turun Akatemiassa, mutta jo kaksi vuotta myöhem-
min hänet oli nimitetty kenraalikuvemöörin kanslian toisen osaston päälliköksi laaman-
nin tittelillä. Schröderin nimitys ei luvannut hyvää Vanhan Suomen oikeudenhoidolle.40 
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Sen sijaan hallituskonseljin virkanimitykset sujuivat nopeammin. Talousosastoon mää-
rättiin Gustaf Ladau, jonka vastuualueiksi tulivat postikysymykset. Ladau muistettiin 
Kustaa ID:tta vastaan kapinoineena Anjalan miehenä, joka oli paennut Venäjälle ja jää-
nyt sinne. Vuosina 1791-1795 hän oli ollut Venäjän armeijassa ja myöhemmin vuosi-
kymmenen lopulla toiminut muun muassa kreivitär Je. P. Suvalovan Antrean Ka-
vantsaaren lahjoitusmaan tilanhoitajana. Suomen sodan aikana hän palasi takaisin ken-
raali Buxhoevdenin siviilikanslian päälliköksi. 

Toinen hallituskonseljin itäsuomalainen jäsen tuli keisarin määräyksen mukaan ni-
mittää oikeusosastoon. Tammikuussa 1812 Aleksanteri I:lle lähettämässään esittelyak-
tissa kenraalikuvernööri Fabian Steinheil antoi neljä ehdokasta,joista keisari saattoi va-
lita mieleisensä. Listalla ensimmäisenä oli Hiitolan Pukinniemen lahjoitusmaanhaltija 
kenraalimajuri Aleksei Kopiev, joka oli toiminut myös Viipurin kuvernementin aate-
liston puheenjohtajana. Toisena nimenä esiteltiin niin ikään Viipurin kuvernementin aa-
teliin kuulunut kapteeni Ivan Zatrapesnoija kolmantena pormestari, kollegiasessori Ja-
cob Europaeus. Viimeisenä listalla oli Jääsken ja Savonlinnan tuomiokunnan tuomari, 
kollegineuvos Carl Adolph Sattler, joka oli ehdottomasti ainoa pätevä juristi.41 

Ehdokkaista sopivimmat olivat kenraali Kopiev jakollegineuvos Sattler. Kopievin mah-
dollisuudet kuitenkin kariutuivat siihen, että hän oli Suomen asiain komitean puheenjoh-
tajan ja keisarin suosikin G. M. Armfeltin vastustaja. Asian esittely nimittäin kulki ko-
mitean puheenjohtajan kautta, ja hänen ehdokkaansa oli Sattler. Armfeltin mukaan Satt-
ler tunnettiin " -- comme un homme aussi honnete que capable ". Mairittelevampaa lau-
suntoa luotettavuudestaan ja pätevyydestään Sattler olisi tuskin voinut saada.42 Tammi-
kuun viimeisenä päivänä 1812 annetulla Aleksanteri I:n määräyksellä ansioitunut juristi, 
kollegineuvos Carl Adolph Sattler määrättiin hallituskonseljin oikeusosaston jäseneksi.43 

Talvella 1812 Sattler ryhtyi järjestelemään muuttoaan Turkuun. Hän hankki asunnon 
peruukintekijä Simon Revallin lesken Marian huoneistosta Skräddar-nimisestä talosta, 
joka sijaitsi Kirkkokorttelissa aivan kaupungin keskustassa.44 Varsinaiset virkatyöt al-
koivat sen jälkeen, kun hän oli 14. huhtikuuta 1812 vannonut virkavalansa hallituskon-
seljin plenumissa eli molempien osastojen yhteisistunnossa.45 Työt oikeusosastossajär-
jestyivät siten, että joulukuun puolivälistä helmikuun loppuun Sattler asui perheensä 
kanssa Alasommella, minkä jälkeen hän palasi takaisin Turkuun. Myös kesät olivat va-
paita. Kaikkiaan Sattler vietti Turussa noin seitsemän kuukautta vuodessa. 46 Pitkästä vir-
kaurasta ja ansiokkaasta työskentelystä hallituskonseljin oikeusosastossa Sattlerille 
myönnettiin Pyhän Annan ritarikunnan toisen luokan ritarimerkki 26. elokuuta 1814. 

Koti- ja virkapaikan välisestä matkustamisesta tuli olennainen osa Sattlerin elämää. 
Se koitui myös Sattlerin kohtaloksi, sillä todennäköisesti paluumatka Viipurista Tur-
kuun helmikuussa 1815 oli osasyynä hänen sairastumiseensa ja kuolemaansa kolme 
kuukautta myöhemmin. Maaliskuussa hän ei enää kyennyt osallistumaan oikeusosas-
ton istuntoihin, ja vakavaa sairautta osoittaa sekin, että oikeusosasto määräsi Sattleril-
le sijaisen. Toukokuun lopussa 1815 pidetyssä istunnossa pitkään sairastelleen kollegi-
neuvos Carl Adolph Sattlerin todettiin kuolleen 12./24. toukokuuta 1815.47 

Carl Adolph Sattlerin henkilökuvan pääpiirteet 

Elämäkertatutkirnuksen keskeisenä tavoitteena on luonnehtia tutkittavan henkilön 
osuutta ja merkitystä niihin tapahtumiin, joihin hän osallistui. Tämä ei kuitenkaan rii-
tä, sillä tutkimuksessa olisi myös yritettävä kuvata henkilön persoonallisuutta ja luon-
netta. Lähteet asettavat tässä suhteessa monia rajotuksia, ja näin on myös Sattlerin koh-
dalla, sillä häneltä ei ole säilynyt esimerkiksi henkilökohtaisia päiväkirjoja tai kirjeitä. 
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Mutta eräiden lähteiden avulla on mahdollista arvioida ainakin hänen taloudenpitoaan 
ja asemaansa tuomarina. 

Sattlerin kuoltua hänen puolisonsa Sofia Lilius teki keisarille anomuksen leskeneläk-
keestä, johon liitettiin kopio kollegineuvoksen perukirjasta, josta selviävät kollegineu-
vok en varallisuus kiinteä omaisuus ja velat. Sattler omisti neljä maatilaa, joi ta kolme 
oli vuokrattu lampuodeille, ja perhe asui yhdellä eli Alasommen Ramsissa. Jalometalle-
ja pesässä ei kultaisen taskukellon ja sormuksen sekä pienhopeaesineistön lisäksi ollut. 
Käteisiä varoja oli lähes 1 800 ruplaa ja velkoja 650 ruplaa, joten jaettavaksi jäi noin 1 
150 ruplaa. Pesän varallisuus osoittaa, että taloudellisissa toimissaan Sattler oli ollut mal-
tillinen ja suunnitelmallinen. Hänellä ei ollut käteisiä varojaan suurempia velkoja. Olen-
naista on myös se, että Sattler oli sijoittanut varallisuutensa kiinteään omaisuuteen eli maa-
tiloihin, joiden vuotuista vuokratuottoa oli pidettävä suhteellisen varmana tulonlähteenä. 48 

Sattlerilla oli myös kirjoja, joita ei kuitenkaan perukirjassa tarkemmin yksilöity. Jou-
kossa oli runsaasti erityisesti juridista kirjaili uutta, mikä viittaa siihen, että hän käytti 
viranboidossaan omia kirjojaan. Toisaalta mukana oli myös jonkin verran teologista 
kirjallisuutta, joten Sartler saattoi olla kiinnostunut uskonnollisi ta kysymyksistä. Voi 
olla, että osa niistä oli peräi in myös hänen ensimmäisen vaimonsa Sofia Christina Coo-
perin isältä Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherralta Carl Gustaf Couperi.lta (k. 
1779). Sen sijaan on huomattava, ettei Sattlerilla ainakaan perukirjan mukaan ollut ly-
riikkaa tai kaunokirjalli uutta, mikä olisi viitannut hänen olevan kiinnostunut 1700-lu-
vun valistusaatteista tai vuosisadan vaihteen romantiikasta ja uushumanismista. Peru-
kirjan mukaan Sattlerin kirjasto annettiin hänen vävylleen Erik Gabriel Melartinille.49 

Tietoja hänen tuomarinroolistaan on niin ikään säilynyt vain vähän. Edellä mainitun 
G. M. Armfeltin luonnehdinnan tueksi on löytynyt vain myöhemmän Helsingin Keisa-
rillisen Aleksanterin yliopi ton venäjän kielen ja kirjallisuuden profe sorin Matthias 
Ak:ianderin lau ahdus Sattlerista tämän lesken Sofia Liliuksen hautajaisissa Viipurissa 
joulukuussa 1851. Akiander kuvasi kollegineuvos Sattleria hyvänä ja oikeamielisenä 
tuomarina, joka tuomitsi ankarasti rikoksen tietoisesti tehneitä, mutta niitä, jotka olivat 
hairahtuneet rikoksen polulle, hän tyytyi nuhtelemaan isällisesti. Vaikka kyseessä oli-
vatkin lohdutuksen sanat sureville omaisille, niistä saadaan yhdessä Armfeltin lausun-
noo ja koko Sattlerin nousevan virkakarriäärin kanssa kirkas kuva pätevästä, taitavas-
ta ja oikeamielisestä ruornarista.50 

Sattlerin valoisaa luonnetta kuvaa hyvin myös hänen kirjoittamansa runo rouva Chris-
tina Grefwen muistokirjaan Viipurissa 17. helmikuuta 1789. Muistokirjat olivat oikeastaan 
eräänlaisia vieraskirjoja, joihin ystävät piirsivät vinjettejä ja karikatyyrisiä henkilöhah-
moja ja kirjoittivat joko antiikin auktoreiden lentäviä lauseita, itse keksimiään runon-
pätk:iä, onnentoivotuksia tai uskonnolli virittei iä lohdutuksen sanoja. Kirjaa saatettiin 
pitää mukana, kun lähdettiin esimerkiksi matkal.le, eikä ystäviä ollut mahdollista näh-
dä pitkään aikaan. Kaikessa juhlallisuudessaan tämä muistoruno kertonee niistä elä-
mänarvoista, jotka olivat tärkeitä myös kollegineuvos Carl Adolph Sattlerin elämässä. 
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"Freundlichkeit in allen Minne, 
Eifer, jederman(n) zu dienen, 
Edelmuth, Verschwingenheit, 
Menschenliebe, Zartlichkeit, 
Jede Tugend ist dir eigen, 
Jede hast du dir gewählt, 
Und kein Lästrer kann mir zeigen 
daj3 dir auch nur eine fehlt. "51 
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