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IN MEMORIAM

Entinen puolustusministeri ja 
keskustan pitkäaikainen kansan-
edustaja Veikko Jaakko Uolevi 
Pihlajamäki kuoli Kauhavan ter-
veyskeskuksessa 85-vuotiaana. Hän 
oli syntynyt Kauhavalla 4. maalis-
kuuta 1922. Ylioppilaaksi hän pääsi 
1940. Asevelvollisuuden ja sitä vä-
littömästi seuraavien sotavuosien 
jälkeen Veikko Pihlajamäki palasi 
rintamalta luutnanttina. Nuoren 
miehen ajatuksena oli lähteä opis-
kelemaan sellaista alaa, joka tavalla 
tai toisella liittyisi maaseutuun, vil-
jelijäväestöön ja luontoon. Niinpä 
hän aloitti opiskelut Teknillisen 
korkeakoulun maanmittausosas-
tolla, josta valmistui diplomi-in-
sinööriksi 1949. Hän toimi Vaasan 
läänissä maanmittausauskultantti-
na 1950–52 ja maanmittausinsinöö-
rinä 1952–1972. Alkuvuosien työnä 
hänellä oli Vähäkyrön kunnan 
Merikaarron kylän vaativa uusja-
kotoimitus. Sen jälkeen hän teki 
erilaisia maanmittaustoimituksia 
sekä vuokra-alueiden lunastus ja 
järjestelytoimituksia. Vuoden 1972 
organisaatiomuutoksen yhteydessä 
Pihlajamäki valittiin Alajärven 
maanmittaustoimiston piiri-in-
sinööriksi. Kun hänet valittiin 
samana vuonna eduskuntaan, 
hän pyysi virkavapaata kyseisestä 
tehtävästä.

Poliittisen uransa Veikko Pih-
lajamäki aloitti Kauhavan kunnan-
valtuustossa 1961, jossa istui yli 30 
vuotta. Valtuuston puheenjohtajana 
tuosta ajasta hän toimi lähes nel-
jännes vuosisadan. Rauhallisena, 
yhteistyökykyisenä ja asioihin 
tarkasti perehtyneenä, hänen 
osaamistaan tarvittiin lukuisissa 
luottamustoimissa. Kotipitäjänsä 
seurakunnalliseen toimintaan hän 
osallistui aktiivisesti ja oli Kauha-
van Seurakunnan kirkkoneuvoston 
jäsen 1959 alkaen lähes 20 vuotta. 

Lisäksi Veikko Pihlajamäki valittiin 
Vaasan läänin seutukaavaliiton 
puheenjohtajaksi 1974–1981.

Erittäin merkittävän ja ansiok-
kaan uran Veikko Pihlajamäki teki 
valtakunnan politiikassa.

Keskustan kansanedustajaksi 
hän tuli valituksi 1972 poikkeus-
vaaleissa. Kansanedustajana hän 
vaikutti neljä vaalikautta. Sinä 
aikana hän toimi mm. eduskunnan 
toisena varapuhemiehenä sekä 
lakivaliokunnan, laki- ja talousva-
liokunnan, suuren valiokunnan, 
puolustusvaliokunnan, Yleisradio 
Oy:n ja Pohjoismaiden neuvoston 
Suomen valtuuskunnan jäsenenä. 
Veikko Pihlajamäki osallistui am-
mattitaustastaan johtuen monien 
eri maanmittaustoimintaan vai-
kuttavien lakien valmisteluihin. 
Tärkein näistä oli 1974 lopulla 
hallituksen eduskunnalle jättämä 
jo pitkään valmisteltavana ollut ns. 
maapaketti. Vanha jo vuonna 1898 
annettu pakkolunastuslaki ei ollut 
enää toimiva. Veikko Pihlajamäen 
asiantuntevilla kannanotoilla oli 
vaikutusta siihen, että lunastusla-
ki ja muut maapakettiin liittyvät 
lait monien eri vaiheiden jälkeen 
tulivat voimaan 1977 aivan erilai-
sena kuin edellisten hallitusten 
esittämät lait.

Viimeisen kauden 1983–87 
Veikko Pihlajamäki oli Sorsan 
neljännen hallituksen puolustus-
ministeri. Lisäksi hän oli kolmesti 
presidentin valitsijamiehenä.

Veikko Pihlajamäki osallistui 
sotaan etulinjassa joukkueen joh-
tajana. Hän haavoittui lokakuussa 
1943 Syvärin suunnalla. Sotilasar-
voltaan hän oli majuri

Sodan aikaisista ansioistaan 
hänelle myönnettiin mm VR 3, 
VR 4 kahdesti, Talvi- ja Jatko-
sodan muistomitalit, SVR R 1, SL 
R 1 , Sotainvalidien Veljesliiton 

kultainen ansiomerkki sekä useita 
muita suomalaisia ja ulkomaisia 
kunniamerkkejä.

Veikko Pihlajamäelle myönnet-
tiin Ministerin arvonimi vuonna 
2002.

Eläkkeellä ollessaan Veikko 
Pihlajamäki harrasti suunnistusta 
ja kirjoittamista. Hänen kynästään 
ovat lähtöisin muistelmateokset 
Kohtalona K-linja ja Aseistakiel-
täytyjiä koskeva lainsäädännön 
uusiminen. Hän on toiminut 
edelleen koko Etelä-Pohjanmaan 
puuhamiehenä ja rintamaveteraa-
nien edusmiehenä. Sodanaikaiset 
aseveljet JR 9 ovat pitäneet yhtei-
siä palavereja aina näihin päiviin 
saakka. Paljon aikaa ja tarmoa 
Veikko Pihlajamäki on käyttänyt 
Viron ja virolaisten hyväksi. Hän 
on ollut organisoimassa monin eri 
tavoin inkeriläisten ja veteraanien 
avustamista.

Veikko Pihlajamäki halusi kai-
kissa toimissaan olla ehdottoman 
oikeudenmukainen. Siksi hän oli 
erittäin harkitseva ja perusteelli-
nen päätöksenteoissaan. Työssään 
hän piti lähtökohtana toisten pal-
velemista ja auttamista. Hänelle 
oli vastenmielistä kaikkinainen 
omaneduntavoittelu, johon hän 
kertoi törmänneensä joskus poli-
tiikan alalla.

”Tyypillistä Veikko Pihlajanmä-
elle oli rauhallisuus ja vaatimatto-
muus. Hän ei koskaan esittänyt 
suurta sankaria, vaikka oli käynyt 
läpi monta kovaa paikkaa ja katso-
nut kuolemaa useamman kerran 
silmiin. Kun on paljon tehnyt, ei 
tarvitse ”trossata.” Toinen merkit-
tävä piirre oli kunnioitus, jolla hän 
suhtautui viholliseen. Hän osasi 
arvostaa kovaa vastustajaa. Hänen 
kaltaistensa miesten ansiosta Suo-
mi pysyi itsenäisenä”. Näin muis-
teli Pihlajamäkeä eräs ystävä.

Erittäin kunnioitettu ja hyvä-
sydäminen ihminen on poistunut 
joukostamme. Häntä jäivät lähim-
pinä kaipaamaan aviopuoliso sekä 
kolme lasta perheineen ja laaja 
ystäväpiiri.

Muistamme lämmöllä ja suu-
rella kiitollisuudella pitkän ja 
ansiokkaan elämäntyön tehnyttä 
vanhempaa virkaveljeämme.

Simo Mäkelä

Heikki Huhtamäki

Veikko Pihlajamäen 

 aikaisempia työtovereita

Maanmittausneuvos 
Matti Jaakkola

9.10.1933–17.3.2007

Entinen Maanmittauslaitoksen 
karttaosaston johtaja Matti Jaakkola 
kuoli 17. maaliskuuta Espoossa 
pitkään sairastettuaan. Hän oli 
73-vuotias ja syntynyt 9.10.1933 
Koijärvellä.

Jaakkola valmistui diplomi-
insinööriksi Teknillisen korkea-
koulun maanmittausosastolta 
1959. Hän toimi aluksi maan-
mittaushallituksen geodeettisen 
toimiston toimistoinsinöörinä 
vuodesta 1959 ja vuodesta 1972 
toimiston yli-insinöörinä. Runko-
mittausosaston osastonjohtajaksi 
hänet nimitettiin vuonna 1976 ja 
sittemmin yhdistetyn karttaosaston 
johtajaksi 1991, missä tehtävässä 
hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä 
saakka 1996.

Kansainvälistä kokemusta 
Matti Jaakkola sai alkuun työs-
kenneltyään Geodetic Survey of 
Canadan geodeetti-insinöörinä 
1968–69. Suomen ensimmäisessä 
kartoitusalan kehitysyhteistyön 
vientiprojektissa 1971–72 Tansa-
nian Serengetissä Jaakkola toimi 
kenttäpäällikkönä vaativissa olois-
sa. YK:n asiantuntijana Guyanassa 
1975–76 hän kehitti maan kartta-
laitosta. Jaakkola toimi aktiivisesti 
myös Euroopan kokeellisen foto-
grammetristen tutkimusjärjestön 
OEEPE:n johtokunnassa ja komis-
sio C:n presidenttinä 1980–92.

Maanmittausneuvos Matti 
Jaakkola kehitti ja nykyaikaisti 
Maanmittauslaitoksen geodesian, 
fotogrammetrian ja kaukokar-
toituksen osaamista ja tuotantoa 
kansainväliselle tasolle. Hän ajoi 
määrätietoisesti numeerisen kiin-
teistörajakartan aikaansaamista 
koko valtakuntaan, mikä edesauttoi 
luotettavan pohjan aikaansaamista 
paikkatietojen kansalliselle yhteis-
käytölle. Digitaalisten satelliittiku-

Ministeri Veikko Pihlajamäki
4.3.1922–12.4.2007
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mistossa Porissa ja sen edeltäjissä. 
Työtehtävät olivat monesti hyvin 
suuria ja vaativia ja niistä huomat-
tavin oli Merikarvian Alakylän uus-
jako, minkä hän saattoi loppuun. 
Muista töistä on erityisesti mai-
nittava monet järvien vesijättöjen 
jakotoimitukset sekä ammattitaitoa 
vaativat halkomiset, yksityistietoi-
mitukset ja monet hyvin erilaiset 
maanmittaustoimitukset, joissa 
oli jaksettava kuunnella kaikkien 
mielipiteitä. Ossi Lahti teki kaikki 
työnsä loppuun saakka ja antoi 
apulaisilleen kuten myös työpai-
kallaan muille työkavereille hyvin 
selväpiirteiset ohjeet ja neuvot. 
Häneltä voitiin mennä kysymään 
mitä moninaisimmista asioista ja 
hän jaksoi kuunnella kaikkia sekä 
vastata maanmittaustoimituksiin 
liittyen että työpaikalla muuten. 
Hän toimi usein opettajana työteh-
tävissä, perehtyi lakisäännöksiin 
ja oli valmis soveltamaan uusia 
ohjeita käytännön työhön.

Vapaa-aikanaan ja alle kolme 
vuotta kestäneellä eläkeaikanaan 
Ossi Lahti sai antautua omille 
rakkaille harrastuksilleen. Hän oli 
syntyjään lavialainen ja halusi viet-
tää aikaansa ja kohottaa kuntoaan 

kotipitäjästä hankkimassaan met-
sässä ja kesämökillä. Hän oli aktii-
visesti mukana metsästysseurassa 
ja hirvenmetsästyksen alku oli aina 
mukana lomasuunnittelussa.

Ossi Lahti oli aktiivinen liikku-
ja ja toimi mm. Ruosniemen Visassa 
aktiivisesti myös valmentajana 
ja kannusti nuoria liikkumaan. 
Hiihto, suunnistus ja juoksu oli-
vat hänelle tärkeitä tapoja pitää 
kuntoa yllä.

Ossi Lahti oli sotilasarvoltaan 
yliluutnantti.

Ossi Lahti oli tilannekomiikan 
mestari ja monet olivat ne hetket, 
jolloin muutkin saivat nauttia 
hänen värikkäistä ja hauskoista 
puheistaan.

Oman perheen lisäksi työkaverit 
ja kaikki ystävät jäävät kaipaamaan 
Ossia. Olisimme toivoneet, että hän 
olisi saanut nauttia pidempään 
eläkevuosistaan. Hän oli aktiivinen 
liikkuja loppuun saakka.

Reino Kuusela

Ossi Lahden ystävä ja 

 työkaveri opiskeluaikojen 

alusta alkaen

Maanmittausinsinööri Ossi Lahti 
sai työnantajansa Maanmittaus-
laitoksen hiihtokisojen maalipai-
kalla sairauskohtauksen, mistä 
hän ei enää toipunut, ja menehtyi 
19.2.2007.

Ossi Lahti oli syntynyt Laviassa 
28.4.1941 ja valmistunut Teknilli-
sen korkeakoulun maanmittaus-
osastolta diplomi-insinööriksi 
vuonna 1968. Koko työuransa hän 
oli jo harjoitteluajoista alkaen Po-
rin maanmittaustoimistossa ja sen 
seuraajissa.

Viimeaikoina Ossin suurim-
miksi ilonaiheiksi muodostuivat 
pienet viime vuonna syntyneet 
lastenlapset Jimi ja Suvi, joitten 
kanssa Ossi halusi viettää paljon 
aikaa.

Ossi Lahdelle oli luonto, sen 
kunnioittaminen ja sen antimet, 
sekä luonnossa liikkuminen hyvin 
tärkeitä. Näistä asioista Ossi sai 
nauttia jo työssään maanmittaus-
insinöörinä, mutta myös vapaa-
aikanaan metsässä liikkumalla, 
hiihtämällä, metsää hoitamalla ja 
metsästämällä.

Virkatyössään Ossi Lahti oli 
maanmittausinsinöörinä Pirkan-
maan-Satakunnan maanmittaustoi-

vien välitys käynnistettiin hänen 
johdollaan Maanmittauslaitoksessa 
jo1979. Geodeettiset paikannusme-
netelmät kokivat myös mullistuk-
sen, kun kolmiomittaustorneista 
luovuttiin ja GPS-satelliitteja 
alettiin käyttää myös tarkoissa pai-
kanmäärityksissä.

Jaakkola tunnettiin alansa 
kiistattomana asiantuntijana, jota 
arvostettiin ja johon totuttiin 
luottamaan. Tarvittaessa hän oli 
myös peräänantamaton ja puo-
lusti omaksumiaan näkemyksiä. 
Johtajana häntä voisi luonnehtia 
asiajohtajaksi. Itseään henkilönä 
hän ei nostanut esille.

Perhe ja puutarhanhoito oli-
vat Matti Jaakkolalle läheisiä ja 
tärkeitä.

Pekka Raitanen

Pirkko Noukka

Kirjoittajat ovat  Matti 

 Jaakkolan entisiä 

 työtovereita Maanmittaus-

laitoksesta.

Maanmittausinsinööri (DI) 
Ossi Lahti

28.4.1941–19.2.2007


