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haastattelu ja kuvat: pekka Raitanen

Ilmari Koppinen –  
Itsenäisyytemme ikäinen mies

1918  tammikuussa 

 Raumalla syntynyt 

 Ilmari Koppinen on 

 ehtinyt kokea kolme 

sotaa.  Parikuukautisen 

Ilmarin  vanhemmat, 

 raumalaiset 

 opettajat, työnsivät 

 lasten vaunuissa häntä 

 turvaan  kaupungista  

ns. verisunnuntaina 9.4. 

kansalaissodan jaloista.

SuuREN oSaN LapSuuTTaaN hän eli 
orpona, äiti kuoli 1924 ja isä 1930. Ennen 
ylioppilaaksi tuloaan 1938 Ilmari ja hänen 
veljensä olivat hoidossa neljässä eri sijais-
kodissa Raumalla ja Ylivieskassa. Perheet 
eivät jaksaneet pitää pitkiä aikoja vilkkaita 
poikia, kertoo Ilmari. Pisimmän jakson, 6 
vuotta pojat viettivät lopuksi raumalaisen 
Veistelehdon kanttoriperheessä.

Partiotoiminnasta, nimenomaan Rau-
man Sinermoista tuli kuin toinen koti 
orpopojalle. Iän karttuessa Ilmari osallis-
tui myös Rauman merisuojeluskunnan 
toimintaan.

Matematiikka oli Ilmarin vahva aine 
ylioppilaskirjoituksissa, menestys kielis-
sä ei ollut yhtä hyvä. Niinpä hän päätti 
aloittaa matematiikan opiskelun Turun 
yliopistossa syksyllä 1938. Turussa hän 
liittyi Turun merisuojeluskuntaan.

Syksyllä 1938 ns. Tšekkoslovakian 
kriisin aikana Neuvostoliiton sotalaivat 
liikkuivat Suomenlahdella sekä Itäme-

rellä. Suomessa pelättiin maihinnousua 
Ahvenanmaalle ja Suomen rannikolle. 
Merisuojeluskuntia kutsuttiin linnoitus-
töihin, Ilmari Örön saarelle. Kahdeksan 
päivän kuluttua tilanne rauhoittui ja 
ryhmät saivat palata koteihinsa ja Ilmari-
kin jatkoi matematiikan lukujaan. Tästä 
syksyn 1938 kiristyneestä tilanteesta 
Suomen rannikolla harvemmin puhutaan, 
mainitsee Ilmari.

varusmiehenä  
talvisotaan

Alokas Koppisen varusmiestaival alkoi 
kesäkuussa 1939 Laatokan Valamon 
saarella Niikkanan linnakkeella, mistä 
merivoimien matruuseiksi ylennetyt 
siirrettiin Hankoniemelle ja edelleen 
panssarialus Ilmariselle. Syksyllä alka-
neen aliupseerikoulun aikaa lyhennettiin 
ja joukko lähetettiin kiristyneen tilanteen 
takia kouluttamaan uusia merivoimien 
alokkaita, nyt Suomenlinnaan.

Ilmari Koppisen 

kodin sisustus 

Salon  kaupungissa 

on  häkellyttävä. 

 Seiniä, kirjahyllyjä 

ja ikkunan  lautoja 

 koristavat eri urheilu-

lajien pokaalit, mitalit 

ja muut palkinnot 

– yhteensä 1 519 

kappaletta. 
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Ilmari muistelee, kuinka mar-
raskuun 29 päivänä meren yllä oli 
paksu pilvi ja Helsinki oli pilvetön. 
Kello 10 tienoilla lähestyi mereltä 
pommikonelaivue ja pommitti Hel-
sinkiä. Helsingin hälytyssireenit 
alkoivat soida vasta pommien pu-
dottua, tilanteeseen ei ollut osattu 
varautua. Kello kahden maissa il-
tapäivällä tuli toinen pommituslai-
vue, jota me Suomenlinnan varus-
miesjoukot tulitimme kivääreillä, 
kertoo Ilmari. Tässä pommitukses-
sa vaurioitui mm. Neuvostoliiton 
lähetystörakennus Bulevardilla ja 
teknillisen korkeakoulun läntinen 
siipi Ruoholahdessa.

Alokaskomppania siirrettiin 
pois vaarallisesta Suomenlinnasta ja 
Ilmarin talvisota kului ennen muuta 
kouluttajan tehtävissä eri yksiköissä ja 
välirauhan aikana Mikonkarin vartioase-
man päällikkönä.

jatkosodan kiertomatkat
Kesällä 1941 Ilmari sai taas kutsun armei-
jan harmaisiin. Ensin tuli käsky Ryssän-
karin (sittemmin Rysäkarin) linnakkeen 
keskiö- ja viestiupseeriksi. Suomalaisten 
vallattua takaisin Hangon, siirrettiin 
junalastillinen rannikkotykistön miehiä 
jalkaväkikoulutukseen, kertoi Ilmari, 
joka matkasi joukon mukana nyt Oulun 
koulutuskeskukseen.

Neljän kuukauden jälkeen, tammikuun 
puolessa välissä 1942 hänet määrättiin 
Rukajärven suunnalle Lieksan ja Repolan 
kautta Tigskylään, missä sijaitsi kenraali 
Raappanan komentaman 14. divisioonan 
komentopaikka. ”Täältä minut komen-
nettiin muutaman hengen ryhmän kanssa 
hiihtämään lähes 60 km erämaata saamaan 
kiinni majuri Muroleen komentama 6. 
rajajääkäripataljoona, mikä oli menossa 
tuhoamaan Muurmannin läntistä ratahaa-
raa toisen, majuri Majevskin komentaman 
pataljoonan kanssa”, muistelee Ilmari. 
Ryhmä saavutti Muroleen pataljoonan 
Volda-järven luona. Siellä Ilmari määrät-
tiin em. pataljoonan Ryynäsen komppani-
an yhden joukkueen johtajaksi, missä teh-
tävässä hän toimi toukokuun 18. päivään 
asti. Rataa ei loppujen lopuksi tuhottu, 
tästä tuli ilmeisesti Mannerheimin viime 
hetken kielto. Muurmannin rataretken 
jälkeen Ilmari joukkueensa kanssa teki 
mm. kaksi partioretkeä, missä toisen 
aikana luotisuihkut osuivat aivan 
hänen viereensä.

Kesästä 1942 lähtien Koppinen 
sai takaisin siirron Oulun koulutus-
keskukseen kouluttajaksi ja osaksi 
aikaa komppanian päälliköksi. Ou-

lusta hänet edelleen määrättiin Kuopion 
Rissalan koulutuskeskukseen 2.3.1943. 
Toukokuussa Päämajan Huolto 3 oli pe-
rustanut 1. erillisen Liikennejoukkueen, 
mihin Ilmari nyt vuorostaan määrättiin. 
Värikkäiden liikennevalvonta- ja sotapo-
liisitehtävien jälkeen hän pääsi rauhan 
tultua siviiliin 17.11.1944. Vaarallisista 
tilanteista selviämistään hän itsekin 
ihmettelee ja kokee, että jonkinlainen 
varjelus hänellä on ollut muassaan.

perheellisenä maanmittariksi 
opiskelemaan sodan päätyttyä
Maanmittausta Koppinen muistaa har-
joittaneensa jo 70 vuotta sitten. Siviiliin 
talvisodan varusmieskauden jälkeen 
päästyään joulukuussa 1940 hän sai ”köy-
hänä ylioppilaspoikana” ja matematiikkaa 
opiskelleena töitä Rauman kaupungilta ja 
pääsi kartoittamaan Kauttuan ratapihaa 
talvipakkasessa yhdessä kahden muun 
ylioppilaan, Reino Kylänpään ja Veikko 
Laineen kanssa. Kaikki kolme muuten 
valmistuivat aikanaan maanmittauksen 
diplomi-insinööreiksi, Ilmari lisää.

Jatkosodan ns. asemasotavaiheen ai-
kana Helsingin teknillinen korkeakoulu 
julkaisi opiskelua koskeneen hakuilmoi-
tuksen ja Ilmari pani paperit sisään ja 
ensisijaiseksi vaihtoehdoksi hän kirjoitti 
maanmittauksen. Matematiikkaa opiskel-
leena hänet hyväksyttiin 29.10.1943 ns. 
ensimmäiseen ryhmään, johon kuulu-
neet olisivat päässeet heti opiskelemaan, 
mikäli olisivat saaneet armeijasta lomaa. 
Käytännössä Ilmari pääsi aloittamaan 
opinnot aivan vuoden 1945 alussa.

Hän oli mennyt keväällä 1943 
avioon liminkalaisen Esteri Ruo-
nakosken kanssa. Huhtikuun lop-
pupuolella 1944 Lieksassa liikenne-
valvontatehtävissä ollessaan Ilmari 
sai monen puhelinkeskuksen kautta 
kaukopuhelulla tiedon, että hänestä 
oli juuri tullut terveen poikalapsen 
isä.

Perheellisenä opintojen aloit-
taminen sodan vaurioittamassa 
Helsingissä ei ollut ongelmatonta. 
Kun pienet varat hupenivat elä-
miseen, hän sai lainaa Rauman 
Säästöpankista ja valtiolta pientä 
sotilasylioppilaille varattomuus-
todistuksen perusteella myönnet-
tyä lainaa. Asunnoksi perhe sai 

Munkkiniemestä 12 m2:n kellarikerroksen 
hellahuoneen talonmiehen töitä vastaan. 
Myöhemmin perhe sai isomman asun-
non yhdessä Ilmarin veljen kanssa, nyt 
asunnon omistajan tyttären matematiikan 
opettamista vastaan.

Kesäkausina Ilmari harjoitteli taksa-
maanmittarien Ilmari Leinosen ja Niilo 
Heinosen palkkaamina mm. Keuruun kir-
konkylän kartoitustehtävissä. Olosuhteet 
pakottivat mahdollisimman nopeaan val-
mistumiseen. Diplomi-insinöörin paperit 
heltisivätkin jo 15.3.1948 eli vain noin 
kolmen vuoden opiskelun jälkeen.

Opettajista erityisesti professori V. A. 
Heiskanen jäi positiivisena mieleen. Myös 
Kalle Väisälää, jonka opissa hän oli ollut 
jo Turun Yliopistossa, Ilmari muistaa 
hyvällä. Professori Hirvosen luennot taas 
olivat Ilmarista vaikeatajuisia.

auskultantti eli taksapalkalla
”Kun olin vannonut virkavalan maanmit-
taushallituksessa 22.3.1948, määrättiin 
minut saman tien maanmittausinsinööri 
Onni Pyhälahden virka-apulaiseksi ja 
maanmittausauskultantiksi,” jatkaa Il-
mari. Vuoden verran hän teki koukeroisia 
maanlunastuslautakunnan tehtäviä mm. 
Vammalassa. Kun Pyhälahti pääsi lauta-
kunnan puheenjohtajan tehtävistä kesällä 
1949 tavanomaisiin maanmittaustehtä-
viin, siirtyi Ilmarikin hänen mukanaan 
taksapalkalle tekemään lohkomisia ja 
muitakin maanmittaustoimituksia aina-
kin Vammalassa, Tyrväällä, Kiikassa ja 
Karkussa. Palkkiot tulivat urakkaluontei-
sesti tehtyjen töiden määrän mukaisesti ja 

maanmittaushallituksen tarkasti mää-
rittelemillä taksoilla. Palkkiota Ilmari 
muistaa saaneensa noin 80 prosenttia 
taksasta. Loppu jäi päämiehelle työn 
valvomisesta ja ohjaamisesta. Pyhä-
lahden hän muistaa miellyttävänä 
esimiehenä.

Muurmannin rataretki ulottui kauas 

Suomen rajan taakse.

”vaarallisista tilanteista 
 selviämissä  

jonkinlainen varjelus   
on ollut muassa.”
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Lahteen, Saloon ja Espoon 
otaniemeen

Auskultointiharjoittelun aikana 
maanmittaushallituksessa Koppinen 
haki Lahden kaupungin maanmittaus-
osaston kenttätöiden johtajan virkaa ja 
sai sen 1.4.1950. Näin alkoi Ilmarin 
koko loppuajan työelämää värittänyt 
työsarka kaupunkimittauksessa. Kuu-
si vuotta Lahden nopeasti kasvaneen 
kaupungin palveluksessa toi paitsi 
monipuolista kokemusta kaupungin kiin-
teistö- ja mittaustekniikan eri tehtävistä 
myös kiinnostuksen alan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan.

Huomasin, että kiintopisteiden merkit 
eivät pysyneet riittävän tarkasti paikallaan 
Lahdessa ja professori Hirvonen kehotti 
minua tutkimaan syitäkin, joiksi useim-
miten mainittiin routa, kertoo Ilmari. 
Hän rakensi 1953 Lahteen 30 erilaisen 
kiintomerkin koekentän, missä merkkien 
pysyvyyttä seurattiin 11,5 vuoden ajan, 
eli monta vuotta senkin jälkeen kun hän 
oli jo jättänyt Lahden. Työ oli pohjana 
lisensiaattityölle. Tutkinnon hän läpäisi 
1965 lopulla aineyhdistelmänä geodesia 
ja maanjako-oppi.

Salossa avautui kauppalangeodeetin 
virka 1956, mihin Koppinen valittiin. 
Vetonaulana oli mm. asunto, mikä nelilap-
siselle perheelle oli tärkeä. Merkittävinä 
töinä Ilmari mainitsee laajat kolmioverk-
kotyöt ja kolmioverkkomenetelmällä 
tasoitetut monikulmiopisteistöt. Kunta 
näet laajeni merkittävästi, kun Uske-
lan kunta oli liitetty 1960 kaupungiksi 
muuttuneeseen Saloon. Yli 60 km²:n il-
makuvakartoitus ja sen pohjalta tehty 
monikulmiopistetihennys oli aikanaan iso 
ja uudenmuotoinen hanke, kehaisee Ilma-
ri. Salon jokivarsien savikerrosten alttius 
maanvieremille johdatti hänet tutkimaan 
myös alueen maaperää ja siirroksia.

Teknillisen korkeakoulun maanmittaus-
osastolle perustettiin kaupungin kiinteis-
tötekniikan apulaisprofessorin virka 1973. 

Ilmaria kannustettiin hakemaan virkaa. 
Hakuprosessin jälkeen ja eräiden hakijoiden 
vetäydyttyä kisasta Koppinen sitten valittiin 
virkaan mainitun vuoden marraskuussa. 
Näin alkoi Ilmarin työelämässä uusi vaihe, 
mitä kesti vuoteen 1981 saakka, jolloin hän 
jäi eläkkeelle 63 vuoden iässä.

Opetustyössään Koppinen nosti esille 
kaupunkimittauksen monipuolisuutta. 
Hän mainitsee, että kaupungeissa ko-
rostuvat maanmittauksen, kaava-arkki-
tehtuurin, maanrakennusinsinöörien ja 
kiinteistöjuridiikan yhteistyöt melkein 
jokapäiväisesti. Siksi hän painotti myös 
opetuksessa tätä yhteistyötä ja maanra-
kennustekniikan sekä erityisesti geotek-
niikan merkitystä kuntien maanmittaus-
työssä. Aikaa Otaniemessä ja erityisesti 
yhteistyötä opiskelijoiden kanssa Ilmari 
muistaa lämmöllä ja toteaa tämän olleen 
hänen työhistoriansa miellyttävintä aikaa. 
Kaupungingeodeetin viran hoito oli ollut 
hyvin rasittavaa työtaakan ja kuntien 
puoluepoliittisen ilmapiirin takia.

Raittius ja urheilu elämän 
ryydittäjinä

Ehdoton raittius on leimannut Ilmarin 
elämänasennetta läpi pitkän elämän. Hän 
on kerännyt narkologian (alkohologiaa 
laajempi tieteen ala) tietoutta kansain-
välisistä tutkimuksista ja on kirjoittanut 
ja puhunut asiasta paljon. Mikä onkaan 
alkoholijuoman valmistajan, kauppiaan ja 
tarjoajan moraalinen vastuu ja omatunto, 
hän kysyy painokkaasti.

Urheilu ja liikunta ovat viehättä-
neet Koppista jo pikkupojasta lähtien. 
Eläkkeelle jääminen ei ole sammutta-
nut liikkumisen paloa, päinvastoin. 
Kuntoilusta ja veteraanikilpailuista on 
tullut hänelle suorastaan elämäntapa, 
mikä antaa paitsi terveyttä ja elämän 
vireyttä myös ystäviä ja sosiaalista 
kanssakäymistä. Kymmenottelu oli 
pitkään hänen lempilajejaan, mutta 
seiväshyppy alkoi iän karttuessa olla 

työlästä. Juoksulajit, erityisesti aitajuoksu 
ovat olleet viime aikoina hänen mielilaje-
jaan. Hän onkin kahminut mitaleita paitsi 
kotimaisissa ja pohjoismaisissa myös 
Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoissa, 
viimeksi Lahdessa kesällä 2009, missä hän 
voitti viisi maailmanmestaruutta 90-vuoti-
aitten sarjassa! Kultaa tuli pituushypyssä, 
kolmiloikassa, 80 m:n aitajuoksussa ja 
osallistumisessa 4 × 100 m:n ja 4 × 400 m:n 
viestijuoksuihin. Pronssia toivat 100 m:n 
juoksu ja korkeushyppy.

Mitä maanmittaus on antanut?
Ulkona luonnonolosuhteissa liikkuminen 
on antanut terveyttä, sanoo Ilmari. Kiin-
teistökysymyksissä maanmittari joutuu 
monenlaisten maariitojen sovittelijaksi, 
mikä on opettanut mm. lähimmäisen aut-
tamisen merkitystä. Hyvät henkilösuhteet 
ja viihtyminen ammatissa ovat tärkeämpiä 
kuin palkan suuruus, tiivistää Ilmari Kop-
pinen, vetreä veteraani.

Kolme sotaa kokenut 

apulaisprofessori Ilmari 

Koppinen, 92 v., on hy-

vässä kunnossa ja kerää 

edelleen kultamitaleita 

veteraanikilpailuissa. 

päivittäinen kuntoilu 

pitää vetreänä, suosittaa 

Ilmari.

”Kaupungeissa  korostuvat 
maanmittauksen, 

 kaava-arkkitehtuurin, 
 maanrakennusinsinöörien 

ja kiinteistöjuridiikan 
 yhteistyöt.”

LISää ILMaRI KoppISEN 
hENKILöhISToRIaa

– Ilmari Koppisen sodanaikaisia koke-
muksia on laajemmalti kuvattu Salon 
seudun sotaveteraanien muistelma-
sivuilla:

 www.salonseudunsotaveteraanit.fi/ 
muistelmatkoppinenilmari.htm


