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Ilkka Sihvola
16.11.1960–20.1.2004

Johtava konsultti Ilkka Sihvola kuoli 
Helsingissä 20. tammikuuta 43-vuo-
tiaana. Hän oli syntynyt Valkealassa 
16.11.1960.

Ilkka Sihvola oli valmistunut 
Teknillisestä korkeakoulusta Maan-
mittausosastolta vuonna 1986. Val-
mistumisensa jälkeen Ilkka Sihvola 
työskenteli Karttakeskus Oy:n ja Huo-
neistomarkkinointi Oy:n palvelukses-
sa, kunnes hän vuonna 1990 astui Tekla 
Oyj:n palvelukseen.

Teklassa Ilkka Sihvola oli alusta 
lähtien erittäin merkittävällä pa-
noksella käynnistämässä Teklan ja 
puolustusvoimien välistä yhteistyötä. 
Tuolloin vuosina 1990–1992 luotiin 
perusta, jonka päälle Defencen nykyi-
nen puolustusvoimien yhteistyö on 
rakentunut. Teklan työuransa aikana 
Ilkka Sihvola toimi useissa eri Teklan ja 
puolustusvoimien välisissä hankkeissa 
ensin ohjelmistosuunnittelijana, sitten 
projektipäällikkönä ja vuodesta 1997 
alkaen johtavana konsulttina.

Harrastuspuolella Ilkka Sihvola 
tunnettiin innokkaana suunnistajana, 
jonka kiinnostus suunnistamiseen ei 
rajoittunut pelkkään suunnistamiseen 
vaan myös kartantuotantoon ja muihin 
suunnistusseuran toimintaa tukeviin 
tehtäviin.

Ilkka Sihvola tunnettiin luonteel-
taan erittäin sitoutuvana ja aikaan-
saavana henkilönä joka vaikeissakin 
tilanteissa ja suuren paineen alaisena 
pystyi lähes käsittämättömällä taval-
la jatkamaan normaalia suoritusta 
optimisminsa ja uskonsa säilyttäen. 
Kuvaavaa Ilkka Sihvolan luonteel-
le oli, että vaikeasta sairaudestaan 
huolimatta, ja jo raskaiden päätösten 
jälkeen, hän halusi palata vielä työelä-
mään mieluummin kuin ”jäädä kotiin 
liettä puhdistamaan”.

Työllään ja toiminnallaan Ilkka Sih-
vola ansaitsi asiakkaiden, työtoverien 
ja sekä koti- että ulkomaisten yhteis-
työkumppanien arvostuksen.

Jari Heino
Johtaja, Tekla

IN MEMORIAM
Esko sattui löytämään piirtäjän 
paikan Merenkulkuhallituksesta 
toukokuussa v. 1947. Ammatin 
vaatima konekirjoitustaito piti 
kiireesti hankkia kursseilta. Esko 
toimi sisävesien merenmittausret-
kikunnassa piirtäjänä ja päällikön 
sihteerinä.

Keväällä 1952 Esko ilmoittautui 
Maanmittaushallituksen kartoitta-
jakurssille. Kurssin jälkeen tou-
kokuussa 1953 Esko pestautuikin 
maakravuksi Maanmittaushalli-
tuksen topografiseen toimistoon 
topografiksi.

Seuraavat kymmenen kesää 
Eskolta kuluivat peruskartoituksen 
maastotöissä eri puolilla Suomea. 
Tutuiksi tulivat mm. runebergiläi-
nen Ruovesi, Urjala taikaöineen 
ja Suomen sievin kunta Sievi, 
kuten hän itse maastotyöajoistaan 
kertoili.

Esko Hänninen teki pitkän 
työrupeaman maastotyökausiensa 
jälkeen oikolukijana ja oikoluvun 
valvontatehtävissä Karttapainossa 
ja Maanmittaushallituksen kar-
toitustoimistossa. Tässä työssä 
Eskolle tuli tutuksi koko perus-
karttatyön etenemisketju. Tähti-

Topografi Mauri Koivisto poistui 
pitkän Askolassa viettämänsä elä-
kejakson jälkeen keskuudestamme 
lähes 82-vuotiaana 26.3.2004. Hän 
oli syntynyt Askolassa 25.5.1922.

Hän lähti talvisotaan 17-vuoti-
aana vapaaehtoisena 15.2.1940 ja 
palveli Kenttätykistörykmentissä 
18.11.1944 asti, yhteensä yli 4,5 
vuotta. Hän toimi koko ajan mitta-
ustyhmän johtajana. Siviiliin hän 
palasi tykistön kersanttina. Hänen 
tehtävänsä sotiemme aikana muo-
dostivat hyvän pohjan topografin 
ammattiin.

Vuodesta 1953 alkaen hän toi-
mi topografina peruskartoituksessa 
eri puolilla Suomea 5–6 kuukau-

KAKSI TOPOGRAFIVETERAANIA – 
kartoituksen todelliset osaajat

hetkekseen Esko varmaan mielsi 
viimeisen peruskarttalehden val-
mistumisen vuonna 1977, jonka 
hän sai esitellä Maanmittaushal-
lituksen johdolle. Suomi oli saatu 
kokonaisuudessaan kertaalleen 
1:20 000-mittakaavaan kartalle. 
Esko Hänninen osallistui myös 
ammattiyhdistystoimintaan, hän 
toimi vuodesta 1964 kaksi vuotta 
Topografit ry:n puheenjohtajana. 
Ansaitulle eläkkeelle työntaitaja, 
ystävämme, siirtyi vuonna 1980. 
Näin sepästä kartografiksi, johon 
ammattinimikkeeseen Eskon tai-
dot myös oikeuttivat. Eläkkeelle 
siirtymisensä jälkeenkin hän piti 
yhteyttä entisiin työtovereihinsa 
osallistumalla ahkerasti lähinnä 
Karttakeskuksesta eläkkeelle siir-
tyneiden muisteluhetkille, topo-
grafilounaille.

Yrjö Teeriaho

den kesäjaksoissa lähes kaksi 
vuosikymmentä. Vuodesta 1973 
alkaen hän toimi Porvoon maan-
mittaustoimiston palveluksessa 
kartoittajana kiinteistötehtävissä. 
Hän jäi eläkkeelle vuonna 1985. 
Eläkevuosinaan hän toimi vireästi 
myös kotikuntansa sotaveteraanien 
parissa.

Mauri Koiviston peruskartan 
erinomaiseen laatuun sain tutustua 
Ruoveden Hyyrylässä, jossa toimin 
vuonna 1956 Suomi–Ruotsi-suun-
nistusmaaottelun ratamestarina. 
Tällöin oli ilo saada tarjota ruotsa-
laisille huippusuunnistajille paras 
siihenastinen suunnistuskartta. 
Suomalaista huippukartografiaa 
sain samalla esitellä ruotsalaiselle 
kilpailun valvoja Erik Tobélle, 
Uppsalan läänin lääninmaanmit-
tausinöörille.

Mauri Koivisto osallistui 
myös työpaikan suunnistusseura 
XYZ:n toimintaan. Hän voitti SM-
kilpailussa Suomen mestaruuden 
M65-sarjassa, oli mukana eri ikä-
mies- ja veteraanisarjoissa seuran 
joukkueissa SM-viesteissä sekä 
kuului myös joukkueeseemme 
Ruotsin 10-osuuksisessa Tiomila-

viestisuunnistuksessa seuran 
sijoittuessa sijalle 17. Suunnistus 
oli lisäksi hänelle tärkeä kuntoilu-
muoto pitkään eläkeläisenäkin.

Mauri teki todella pitkän elä-
mäntyön arvostetun peruskartan ja 
muiden maanmittaustehtävien pa-
rissa – valtion palvelusta sota-aika 
mukaan luettuna lähes 37 vuotta 
Suomen ja suomalaisten hyväksi. 
Haluan lisäksi todeta, että perheen 
pojista toinen on nyt kotitalon isän-
tä ja toinen jatkaa isän ammattia 
kartoittajana.

Lopuksi esitän sekä peruskar-
toitukseen osallistuneiden että 
myös suunnistajatovereiden syvän 
osanoton Mauri Koiviston poisme-
non johdosta hänen puolisolleen ja 
omaisilleen.

Osmo Niemelä

Topografi Esko Hänninen poistui 
keskuudestamme 86-vuotiaana 
12.1.2004. Hän oli syntynyt Lau-
kaassa 17.5.1917. Nuoruutensa 
Esko vietti Viipurissa, missä hän 
kävi kansa-, ammatti- ja kauppa-
koulun. Karjalan Kaartin riveissä 
alkoi Eskon asepalvelus 2.1.1938. 
Sotasavottaa jatkuikin sitten mar-
raskuuhun 1944. Sodan jälkeen 
Esko tuli työnhakuun Helsinkiin 
ja sai lopulta sepän työn telakalta. 
Iltaisin hän opiskeli piirustus-
kursseilla ja oli vähällä tulla hy-
väksytyksi Ateneumin graafiselle 
linjalle. Alan työkokemuksen 
puuttuessa pääsy sinne kuitenkin 
estyi. Telakkatyöt päättyivät, kun 

Esko Hänninen
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Mauri Koivisto
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