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IN MEMORIAM

Maanmittaushallituksen topografi  
Arvi Rouhiainen poistui todella 
pitkän eläkejakson jälkeen kes-
kuudestamme 13.12.2005 lähes 
90-vuotiaana. Hän oli syntynyt 
Kurkijoella Karjalan kannaksella 
28.1.1915. 

Rouhiainen aloitti kartoittajan 
tehtävät Metsähallinnon suon-
kuivaustyömaalla vuonna 1938, 
palveli reserviläisenä talvisodan 
ajan ja Päämajan linnoitusosaston 
kartoittajana jatkosodan ajan. 
Kartoittajakurssin suoritettuaan 
hän tuli Maanmittaushallituksen 
palvelukseen ja toimi Suomen 
peruskartoituksessa topografina 
vuodet 1947–78. Todettakoon, että 
koko Suomen kattava peruskar-
toitus tapahtui vuosina 1947–77. 
Siihen arvioin osallistuneen noin 
1 500 maanmittaustoimihenkilöä ja 
lukuisia paikallisia apulaisia.

Tapasin Arvi Rouhiaisen ensi 
kerran vuonna 1951 ollessani 
teekkarina opettelemassa perus-
kartoitusta Tampereen seudulla. 
Hänen kartoitusalueensa sijaitsi 
tuolloin Tampereen eteläpuolella 
Pirkkalassa. Diplomi-insinööri 
 Väinö J. Nurmimaa toimi tuon ke-
sän peruskartoitustöiden johtajana 

 Hämeessä. Kävimme oppimismie-
lessä Nurmimaan ja Rouhiaisen 
kanssa tutustumassa lukuisiin 
peruskarttoihin merkittäviin koh-
teisiin.

Kesällä 1952 sain johtaakseni 
Tampereen alueen peruskartoi-
tustyöt. Tuolloin tapasin lukuisia 
vuosina 1947–51 alueella toimi-
neita topografeja ja sain todella 
tärkeää opetusta itsekultakin. Arvi 
Rouhiainen toimi ennen eläkkeelle 
siirtymistään kymmenkunta vuotta 
peruskartan tarkastus- ja oikoluku-
tehtävissä, joiden yhteydessä hän 
koulutti lukuisia uusia topografeja. 
Tämä työ oli varsin tärkeää siitä 
syystä, että alun perin topografeja 
oli vain alun toistakymmentä ja 
suurimmillaan vuonna noin 150. 
Topografi vanhin Arvi Rouhiainen 
– ystävällinen ja osaava ihminen 
– oli erittäin tärkeä henkilö suuren 
tehtävämme, peruskartoituksen 
onnistumisessa. Tässä yhteydessä 
esitän erityisesti keskuudessamme 
vielä elävien peruskartoitukseen 
osallistuneiden topografi en syvän 
osanoton Arvi Rouhiaisen poisme-
non johdosta hänen omaisilleen.

Osmo Niemelä

Sirpa on poissa. Maanmittaus-
insinööri (DI) Sirpa Ulla Hannele 
Poikolainen nukkui 6.10.2005 
ikuiseen uneen vaikean sairauden 
uuvuttamana 49 vuoden iässä. Sir-
pan siunaustilaisuus oli 22.10.2005 
Kangasalla. Koskettava ja läm-
minhenkinen muistotilaisuus oli 
Huutijärven kappelissa. Sirpan 
läheiset, aviopuoliso Matti ja lap-
set Maija ja Heli sekä äiti ja sisko 
perheineen ja muut lähisukulaiset, 
ystäviä ja työtovereita maanmit-
taustoimistosta ja opiskelija- ja 
työajoilta olivat läsnä.

Sirpa Poikolainen syntyi Piek-
sämäellä vuonna 1956 ja val-
mistui ylioppilaaksi Pieksämäen 
yhteis lukiosta vuonna 1975 ja 
diplomi-insinööriksi Teknillisen 
korkeakoulun maanmittausosas-
tolta vuonna 1982. Maanmitta-
usharjoittelijana Sirpa perehtyi 
toimitusten tekemiseen kesäisin 
Pieksämäen kaupungin kiinteistö- 
ja mittausosastolla, Kuopion ja 
myös Rovaniemen maanmittaus-
toimistossa. Välillä hän oli myös 
Vantaan kaupungin, Vesihallituk-
sen, Teknillisen korkeakoulun, 
Maanmittaushallituksen ja Ser-
lachius-Mäntän paperitehtaiden 
palveluksessa. Varsinaisen toimi-
tusinsinöörin uransa hän aloitti 
Alajärven maanmittaustoimistossa 
kesällä 1982. Välillä hän toimi sen 
ajan käytännön mukaisesti tarkas-
tajana Vaasan läänin maanmit-
tauskonttorissa. Pohjanmaalta hän 
siirtyi Hämeeseen Pirkanmaalle 
ja aloitti työt Tampereen maan-
mittaustoimistossa vuonna 1984, 
siirtyi Oriveden maanmittaustoi-
mistoon vuonna 1987 ja palasi 

takaisin Tampereelle vuonna 2002. 
Pirkanmaan-Satakunnan maan-
mittaustoimiston palveluksessa 
arviointitoimitusten toimitusinsi-
nöörinä hän oli 1.3.2004 asti.

Sirpa oli avoin, sovitteleva ja 
rohkea tekemään päätöksiä. Joskus 
oli vaikeita tilanteita, mutta niistä 
aina selvittiin. Sirpa oli optimisti, 
joka uskoi aina huomiseen. Tämä 
antoi hänelle voimia ja vei eteen-
päin vielä, kun fyysiset voimat 
olivat vähissä. Sirpan taiteellinen 
luovuus auttoi myös vaikeina 
hetkinä ja tuli pinnalle välillä 
muulloinkin työyhteisössä. Hän oli 
aina valmis esiintymään työpaikan 
yhteisissä tilaisuuksissa.

Ystävät ja kurssikaverit muis-
tavat Sirpan hyväsydämisenä ja 
helposti lähestyttävänä ihmisenä. 
Hän oli aidosti kiinnostunut 
kanssaihmisistä. Sirpan luovuus 
ilmeni opiskeluaikana muun 
muassa teatteriharrastuksena, 
hän näytteli Teekkariteatterissa ja 
näyttelemisharrastus jatkui vielä 
Tampereellakin, kunnes perheen 
perustaminen toi elämään muut 
asiat. Perhe oli Sirpalle tärkeä 
– Sirpan sanoja lainaten ”lasten 
syntymä on parasta, mitä minulle 
on tapahtunut”.

Sirpa on poissa. Sirpa jää muis-
toihimme avoimena, optimistisena 
ja lämminhenkisenä ystävänä ja 
työtoverina.

Pirkko Noukka, 
Raimo Seppänen ja 

Anne Dahlqvist

Arvi Rouhiainen

Sirpa Poikolainen


