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IN MEMORIAM

Geodeettisen laitoksen profes-
sori, vanhempi valtiongeodeet-
ti Jorma Osmo Keijo Korhonen
kuoli 91-vuotiaana 5.1.2003
Helsingissä. Hän oli syntynyt
Kiikassa 16.9. 1911.

Professori Korhonen palve-
li koko työuransa Geodeettises-
sa laitoksessa tarkkavaaitsija-
na, nuorempana valtiongeo-
deettina ja vanhempana val-
tiongeodeettina. Hän tuli tun-
netuksi Suomen ensimmäisen
luokan kolmiomittauksen las-

na 1939 Korhonen osallistui
Suomen toiseen tarkkavaaituk-
sen havaintotyöhön noin 20
vuoden ajan. Kun samaan ai-
kaan oli käynnissä myös en-
simmäisen luokan kolmiomit-
taus, piti nuoren maisterin ot-
taa osaa myös moniin kolmio-
mittaukseen liittyviin käytän-
nön töihin kuten kolmioverk-
kojen suunnitteluun, tornien
rakentamiseen, perusviivojen
mittaukseen ja kolmiopisteiden
välisten kulmien mittaukseen.

Ensimmäisen luokan kol-
miomittauksen edettyä Lappiin
saakka oli edessä koko kolmio-
verkon laskenta ja havaintojen
tasoitus. Tasoituksen valmiste-
lu oli aloitettu jo 1950-luvun
lopulla ja sitä jatkettiin 1960-
luvun alkupuoli. Koska näin
suurta, yhtaikaista laskentateh-
tävää ei maassamme ollut ai-
emmin tehty, piti sitä varten
kehittää monia matemaattisia
menetelmiä. Vasta laskennan
loppuvaiheessa saatiin käyt-
töön tietokone, jonka avulla työ
viimeisteltiin. Mittavan lasku-
tehtävän tulokseksi saatiin kai-
kille ensimmäisen luokan kol-
miopisteille koordinaatit, joita
voitiin käyttää uuden kartasto-
koordinaatiston määrittelemi-
seen. Ensimmäisen luokan kol-
mioverkon havaintotyö oli teh-
ty erittäin huolellisesti. Kun
havaintojen tasoitus tehtiin
professori Korhoselle ominai-
sella äärimmäisellä tarkkuudel-

kijana.
Professori Korhonen ei ol-

lut pelkästään lahjakas kolmio-
mittaustulosten laskija vaan
hän osallistui vuosia sekä kol-
miomittauksen että tarkkavaa-
ituksen maastotöihin. Tulles-
saan Geodeettisen laitoksen
palvelukseen ylioppilaana
vuonna 1938 professori Korho-
nen sai ensi töikseen johtaa tä-
hystystornien rakentamista.
Tultuaan nimitetyksi laitoksen
tarkkavaaitsijan virkaan vuon-
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la, lopputulokseksi saatiin kiin-
topisteistö, jonka tarkkuutta
pidettiin eräänä maailman par-
haista. Vielä nykyäänkin käy-
tössä oleva kartastokoordinaat-
tijärjestelmä perustuu profes-
sori Korhosen vuonna 1967 val-
miiksi saamaan kolmioverkon
tasoitukseen.

Kolmiomittauksen havain-
tojen käsittely johti professori
Korhosen tutkimukset geode-
sian alueelle, jota kutsutaan ta-
soituslaskuksi. Tältä alalta ovat
hänen merkittävimmät tieteel-
liset julkaisunsakin, joiden lu-
kumäärä on nykymittapuun
mukaan suppea. Julkaistujen
töiden merkitys maamme geo-
desian kehitykselle on kuiten-
kin niin suuri, että harvat
maamme geodeetit yltävät sa-
malle tasolle.

Geodeettisessa laitoksessa
hoitamiensa toimien ohessa
professori Korhonen toimi do-
senttina Helsingin yliopistos-
sa, assistenttina ja vt. professo-
rina Teknillisen korkeakoulun
maanmittausosastossa.

Professori Korhonen osallis-
tui talvisotaan viestijoukkueen
johtajana ja jatkosotaan puhe-
linkomppanian päällikkönä.
Sotilasarvoltaan hän oli reser-
vin kapteeni. Hänelle myönnet-
tiin seuraavat kunniamerkit:
VR 4, VR 4 tlk, SL RI sekä vir-
ka-ansiomerkki.

Risto Kuittinen
Geodeettisen laitoksen

ylijohtaja
Matti Ollikainen

Geodeettisen laitoksen
Geodesian ja

geodynamiikan osaston
erikoistutkija

Maanmittausneuvos Urpo
Vileniuksen kuolemasta on ku-
lunut kohta vuosi. Hänen muis-
tonsa ei ole himmennyt, vaik-
ka aika kuluukin. Tämän kir-
joittaja ehti viettää hänen kans-
saan monivaiheisen elämän.
Yhteinen taipaleemme alkoi
1944 UK:n valmennuskurssil-
la keväällä 1943. Kurssin pää-
tyttyä siirryimme kuorma-
autokuljetuksina takaisin pe-
rusyksikköihimme ja satuimme
seisomaan samalle auton laval-
le.

Jotenkin puheemme osuivat
yksiin ja kun UK 59 Niinisa-
lossa alkoi, olimme kuin van-
hat tutut. Urpo oli krh-komp-
paniassa ja minä 3. jalkaväki-
komppaniassa, mutta tapaamis-
aikaa jäin aina jossakin välissä.

Urpo oli sotinut jo upseeri-
koulussa aikaisemminkin, mut-
ta joutunut sairastelun vuoksi
jättämään aikaisemmin kurssin
kesken. En koskaan tullut ky-
syneeksi, miten hänen sotilas-
uraansa kuului ennen tapaa-
mistamme, mutta päätellen sii-
tä, että hänelle oli myönnetty
lukuisia kunniamerkkejä (Vm1
ja Vm 2, viimemainitut kaksi
eri kertaa), oli ehtinyt tapahtua
jo aika paljon. Upseerikoulun
päätyttyä 1944 Urpo kotiutet-
tiin ikänsä perusteella ja minä
nuorena päällystöön kuuluva-
na jatkoin sotimista Lapin so-
dassa tammikuulle 1945.

Urpo Vilenius pääsi yliop-
pilaaksi Kotkan lyseosta 1934
ja valmistui maanmittariksi
1940. Vilenius oli auskultant-
tina ja toimitusinsinöörinä Hä-
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meen läänissä 1940–1946 ja
maanmittausinsinöörinä Kuo-
pion läänissä 1950–1958.
Maanhankintalain toimeenpa-
notehtävissä hän oli sivutoimi-
sesti Lieksan ja Liperin maan-
lunastuslautakunnissa 1945–
1954. Hämeen läänin tarkasta-
jan maanmittauskonttorin teh-
tävää hän hoiti 1959–1962.
Maanmittaushallitukseen Vi-
lenius nimitettiin hallintotoi-
miston vanhemmaksi insinöö-
riksi 1962 ja yli-insinööriksi
1968. Tarkastusosaston päällik-
könä/maanmittausneuvoksena
hän oli 1972–1976 ja jäi eläk-
keelle 1976.

Vuonna 1970 hän oli
MMH:n vt. ylijohtaja. TKK:n as-
sistenttina hän oli 1962 ja
HTOL:n tuntiopettajana 1963–
1968. Hämeen läänin LO:n li-
säjäsenenä hän oli 1961–1962
ja Helsingin kaupungin tielau-
takunnan puheenjohtajana
vuodet 1963–1968.

Maanmittauslaitoksen orga-
nisaatiota uudistettaessa Urpo
Vilenius urakoi yli virka-ajan-
kin. Tapasin hänet joskus nii-
hin aikoihin virkapaikallaan ja
”ahkeruus oli ilonsa”. Toinen-
kin iso urakka tuli Vileniuk-
selle, kun maanmittauslaitok-
sen 350-vuotisjuhlateosta toi-
mitettiin. Vilenius oli jo silloin
eläkkeellä, kun hänen tehtäväk-
seen tuli kirjoittaa teoksen osa
”Maanmittauslaitoksen hallin-
to” – varsin laaja ja suuritöi-
nen teksti. Tehtävä hoitui mää-
räajassa.

Vileniuksen eläkevuosia
täytti toiminta Suomen Teknil-

lisessä Museoyhdistyksessä ja
Tekniikan museon maanmitta-
ustekniikan museotoimikun-
nassa vuodesta 1974 aina kuo-
lemaansa saakka. Tämän kir-
joittajan kanssa tapaamiset jat-
kuivat tiiviisti museotalkoiden
merkeissä tai muutoin ystävi-
en kesken Vileniuksen viimei-
seen elinvuoteen saakka. Vi-
lenius oli myös aktiivinen
Gruppa Intelgentsian ja loppu-
aikoina Gruppa Dementigan jä-
sen. Gruppa muodostui entisis-
tä MMH:n eläkeläisistä ja toi-
mii edelleenkin maanmittaus-
neuvos Martti Siron johdolla.
Urpon paikka alkoi loppuvuo-
sina jäädä tyhjäksi, vaikea sai-
raus esti liikkumasta pidem-
mälle. Taisi viimeisen kevään
perunatkin jäädä Tammelassa
maahan panematta.

Museon talkoiden merkeis-
sä Vileniuksella ja minulla oli
tarkoitus vielä tavata, niin kuin
aikaisemminkin monet kerrat
tapahtui, milloin Urpon sairau-
den aikana hänen sairasvuo-
teensa ääressä tai hänen koto-
naan Hilkka-rouvan kanssa seu-
rustellen. Urpon kunto alkoi
laskea ja niin meidän viimei-
nen tapaamisemme jäi. Olim-
me jo Urpon kanssa sopineet,
että kutsuisimme Johnny Wal-
kerin vahvistamaan trioamme,
mutta Urpon elämä päättyi sitä
ennen.

Aarre Terho

IN MEMORIAM

Urpo Vilenius
1913–2002


