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IN MEMORIAM

KALEVI KIRVESNIEMI 
1927–2016 
KANSAINVÄLINEN 
MAANMITTARIMME

Diplomi-insinööri Kalevi Anton 
Kirvesniemi syntyi Salmissa ny-
kyisen rajan takaisessa Karjalas-
sa 31.8.1927 ja kuoli Espoossa 
2.1.2016. Ennen sotia ja sittemmin 
niiden aikana Kalevi kävi koulua 
Sortavalan lyseossa ja Lahden 
lyseossa ja kirjoitti ylioppilaaksi 
Jyväskylän lyseosta 1946. 

Kirvesniemi aloitti opinnot 
1947 Teknillisessä korkeakoulussa 
ja valmistui sen maanmittausosas-
tolta 1953. Jo opiskeluaikanaan 
hän toimi kansainvälisissä tehtä-
vissä mm. U.S. Coast & Geodetic 
Survey:ssa, Washington D.C.:ssa 
sekä Institute Geographique Mi-
litairessa, Belgiassa 1952. Ruotsin 
ilmailuhallituksessa hän työskenteli 
tutustuen ilmailukarttojen valmis-
tukseen 1950 ja Norjan Askerissa 
osallistuen monikulmiomittaus- ja 
tarkkavaaitustehtäviin 1949.

Valmistuttuaan Kirvesniemi 
työskenteli Maanmittauslaitoksen 
kartastotöiden osastolla aina vuo-
teen 1959 saakka. Osaston johtajan, 
karismaattisen Mauno Kajamaan 
johdolla valmisteltiin Suomen 
peruskartoitusta. Kielitaitoisena ja 
aktiivisena Kirvesniemi toi uusinta 
kartografista osaamista Suomeen 
mm. Sveitsin teknillisen korkea-
koulun (ETH) ja karttalaitoksen (Lan-
destopographie) kansainväliseltä 
kartografian korkeakoulukurssilta 
1957 ja Ruotsin Generalsabens Li-
tografiska Anstalt’ilta 1958.

Kirvesniemi siirtyi 1959 kau-
palliselle alalle toimistotarvikkeita 
ja maanmittausmittausvälineitä 
maahantuovan maineikkaan Oy 
Lindell Ab:n palvelukseen aluksi 
myynti-insinööriksi ja osastopääl-

liköksi. Vuodesta 1971 Kirvesnie-
mi jatkoi teknisenä johtajana ja 
myöhemmin toimitusjohtajana 
vuoteen 1987, jolloin hän siirtyi 
eläkkeelle. Kirvesniemen aikana 
Oy Lindell Ab kasvoi ja kehittyi 
tekniikan ja markkinoiden nope-
asti muuttuessa erääksi Suomen 
johtavista toimistotarvikeliikkeistä, 
jolle rakennettiin myös koko maata 
kattava jakeluverkosto. Yrityksen 
oli 1890 perustanut Tukholmassa 
syntynyt Herman Lindell.

Maanmittausalan järjestö-
toiminta oli lähellä Kalevi Kir-
vesniemen sydäntä. Erityisesti 
Kansainvälinen maanmittariliitto, 
The International Federation of 
Surveyors (FIG) sai hänestä aktii-
visen toimijan. Suomen Maan-
mittausinsinöörien Liiton (MIL) 
pääyhdyshenkilönä FIG:ssa Kalevi 
toimi vuosina 1973–1979.  Vuonna 
1975 hän johti järjestön 57. vuosi-
kokouksen (Permanent Committee 
Meeting) järjestelyjä Helsingissä. 
Kokoukseen osallistuivat kaikkiaan 
25 maan jäsenjärjestöt. Liiton 19. 
kongressi vuonna 1990 saatiin 
Suomen ja Maanmittausinsinöö-
rien liiton isännöimäksi Kalevi 
Kirvesniemen ystävän, sveitsiläisen 
professori Herbert Matthiaksen 
aloitteesta. Kirvesniemi nimettiin 
kongressijohtajaksi ja samalla 
FIG:n hallituksen (Bureau) jäseneksi 
kaudelle 1988–1991. Kongressi oli 
kaikin puolin menestys ja siihen 
mennessä FIG:n historian laajin. 
Osallistujia oli yli 3 100 kaikkiaan 
80 maasta. Erityisen ansiokasta oli 
kaikkiaan noin sadan vapaaehtoi-
sen työskentely kongressin järjes-
telytöissä. Kirvesniemen innostava 
johtaminen edesauttoi sauma-
tonta talkoolaisten ja palkattujen 
palveluyritysten yhteistoimintaa.  
Kongressia ja laajemmin koko 
Suomen hallinnon aikaisen Bure-

aun toimintaa vuosina 1988–1991 
on käsitelty Maankäyttö-lehden 
numerossa 2/1992.

Kalevi Kirvesniemi piti esitelmiä 
eri maanmittausalan järjestöjen 
sekä yliopistojen tilaisuuksissa 
Euroopassa ja julkaisi useita am-
matillisia artikkeleja. Niistä heijastui 
Kirvesniemen korkea ammattitaito 
ja hänelle ominainen täsmällisyys. 
Hän oli yksi Suomen Kartografisen 
seuran perustajajäsenistä ja yhdis-
tyksen sihteeri 1957–1960.

Eläkevuosinaan Kalevi edesaut-
toi harrastajana vanhojen maan-
mittausalan kojeiden ja laitteiden 
keräämistä ja luettelointia Teknii-
kan museon piirissä. Työnsä kautta 
saadun kokemuksen perusteella 
hän oli myös historiallisten kojei-
den erityisosaaja. 

Kirvesniemi osallistui nuorena 
vapaaehtoisena jatkosotaan it-
tykistössä.  Hänelle on myönnetty 
kunniamerkit SVR R ja Js.mm. Kalevi 
oli MIL:n kunniajäsen ja hänelle 
on luovutettu MIL:n pronssinen 
ja hopeinen plaketti samoin kuin 
Maanmittauksen juhlamitali MM 
1633–1983.

Kaleville oli luontaista vä-
littömyys ja helppo tapa luoda 
ystävyyssuhteita. Hänen harras-
tuksiinsa kuuluivat lukeminen, 
luonnossa liikkuminen ja erityisesti 
monet kalastusmatkat Lappiin, 
Näätämönjoelle. Perhepiirissä 
hänet muistetaan oikeudenmu-
kaisena puolisona ja isänä. Hänellä 
oli aina aikaa ohjata ja neuvoa, 
kannustaa ja tukea. Perheeseen 
kuului Hilkka-vaimon lisäksi kaksi 
lasta. Eläkevuosinaan Kalevi kokosi 
”Vaarin muisteluita ja tutkimuksia 
suvun ja perheen historiasta”. Häntä 
jäävät suremaan perheen lisäksi 
laaja koti- ja ulkomainen ystäväpiiri.
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