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Tässä ja muutamissa  seuraavissa 

Maankäytöissä aion hieman muistel la 

virkaurani tapahtumia  tärkeimmiltä 

osiltaan sellaisina kuin ne ovat 

mieleeni jääneet tai hallussani 

 olevat  viralliset dokumentit kertovat. 

 Samalla kerron hieman siitä, miten 

Maanmittauslaitoksen silloiset hal-

lintokäytännöt poikkesivat nykykäy-

tännöistä.

Opiskeluajan  
 kesäharjoittelu ja 
 ensimmäiset 
 virkavuodet
Kalevi Raussi

ENSIMMÄINEN KOSKETUS MAANMITTAUSALAAN
Ensimmäisen kosketukseni maanmittausalaan sain välittömästi 
sotien jälkeen noin 10-vuotiaana, kun paljon ennen sotia aloitettua 
kotikyläni Ummeljoen uusjakoa jatkettiin. Toimitusinsinöörinä oli 
Lauri Erander, silloin jo noin 65-vuotias vanha maanmittari, joka 
halusi maastotyöajakseen asunnon Ummeljoelta. Syytä en tiedä, 
mutta hän päätyi meille. Hän sai käyttöönsä keskellä maalaistaloa 
olevan salin, josta oli ovi sekä eteiseen että isoon tupaan. Meitä 
kolmea poikaa oli ehdottomasti kielletty häntä häiritsemästä, joten 
enpä tullut näkemään, mitä hän siellä salissa olleen ison pöydän 
ääressä oikeastaan teki. Äitini vei hänelle ruuan ja kahvit. Kaikesta 
saattoi aistia, että kysymyksessä oli varsin iso ja kunnioitettu herra 
maanmittausinsinööri.

VANHAN MAANMITTARIN 
 MUISTELMIA | OSA 1
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Toimitusinsinöörin asuminen meillä ei millään tavoin vaikut-
tanut uusjaon jakoehdotukseen. Siitä jouduttiin valittamaan ja 
maaoikeus muuttikin jakoehdotusta hyväksemme. Tilusten vaihtu-
misen jälkeen kotitaloni uusi talouskeskus rakennettiin noin kolmen 
kilometrin päähän entisestä, joka suurimmalta osaltaan purettiin. 

Keskikoulun kävin 1946–1951 Myllykosken yhteiskoulussa ja 
sen jälkeen lukion Kouvolan Lyseossa, jossa kirjoitin ylioppilaaksi 
keväällä 1954. Välittömästi sen jälkeen pyrin Teknilliseen korkea-
kouluun rakennusosastolle, mutta kesken karsintakurssia vaihdoin 
ensisijaiseksi tavoitteekseni maanmittausosaston. Tätä vaihtoa en 
ole koskaan katunut.

HARJOITTELUAJAT, -TEHTÄVÄT JA ESIMIEHET
Ensimmäisenä välikesänä 1955 opiskeluohjelmaan kuului maa-
tilaharjoittelu, joka maatilojen pojilla oli lyhin mahdollinen eli 
muistaakseni kaksi viikkoa. Harjoittelupaikkanani oli iso, noin 50 
peltohehtaarin tila Hausjärvellä. Sinä kesänä en sitten muuhun har-
joitteluun mennytkään, koska työpanostani tarvittiin myös kotona.

Kahtena seuraavana kesänä harjoittelupaikkanani oli maan-
mittausinsinööri Lauri Kanteen työpiiri Pohjois-Pohjanmaalla 
Piippolassa ja Pyhännällä. Meitä harjoittelijoita Kanteen ”Lassella” 
oli silloin 1956 muistaakseni viisi tai kuusi. Majoituspaikkanamme 
Piippolan kirkolla oli tyhjä omakotitalo, jossa me kaikki harjoittelijat 
asuimme aina silloin, kun emme yöpyneet työkohteissamme jos-
sakin kauempana. Yhtenä aamuna sain tehtäväkseni viedä Lassen 
autolla muita poikia heidän työpaikoilleen. Auto oli vapaakytkimellä 
varustettu Ifa, jolla en ollut aiemmin ajanut. Vapaakytkin tarkoitti 
sitä, että auton moottori ei jarruttanut vaikka kaasupolkimen 
nosti ylös. Pienellä minulle ennestään tuntemattomalla kylätiellä 
oli jyrkähkö mutka ja sitä lähestyttäessä yritin hiljentää vauhtia 
nostamalla kaasujalan ylös. Säikähdin pahemman kerran, mutta 
nopealla paniikkijarrutuksella siitä selvittiin kaikki ehjinä.

Suurin työkohteeni ensimmäisenä kesänä oli suurehkon Lamun 
asutusalueen lohkomisrajojen käynti ja pyykitys. Työ oli helppoa 
nuorellekin harjoittelijalle koska uudet rajat oli valmiiksi kepitetty. 
Piti vain tarkistaa, että linjaukset olivat riittävän suoria, levityttää 
raja-aukot vaaditun levyisiksi ja rakennuttaa tarvittavat rajapyykit 
ja -viisarit. Siinähän sitä tuli samalla osallistuttua siihen vitsinä 
kerrottuun Lassen tunninjuoksun maailmanennätykseen rajan-
käynnissä, koska harjoittelija ei olisi voinut yksin käydä tällaistakaan 
uutta rajaa ja työt piti virallisesti kirjata joko päämiehen tai hänen 
auskultanttinsa työpäiväkirjaan.

Toisena harjoittelukesänä Piippolassa asuin kirkonkylässä ol-
lessani samassa talossa, mutta nyt siinä asui myös Kanteen Lasse 
vaimoineen. Työt olivat varsin tavallisia, joten niistä ei ole mieliin 
jäänyt mitään muuta erityistä kerrottavaa kuin että lohkomista 
varten kartoitin Piippolan kunnan Leskelän kylän keskustasta sen 
pienen tilan, jonka alueelle myöhemmin pystytettiin Suomen 
alueen keskipistettä osoittava patsas. 

Keväällä 1958 harjoittelupaikka ja päämieskin vaihtuivat. Sain 
päämiehekseni vanhemman polven maanmittausinsinöörin Eino 
Salmisen Kouvolasta, jonka työpiirinä olivat Iitin ja Jaalan kunnat. 
Itse tein töitä Jaalassa Salmisen silloisen maanmittausauskultantin 
Lauri Saarisen kanssa. 

AUSKULTOINTI MAANMITTAUSLAITOKSESSA
Koska olin edellisen kesän ollut Eino Salmisen harjoittelijana, aloitin 
varsinaiset maanmittausinsinöörin työt hänen auskultanttinaan. 
Sain siihen määräyksen maanmittaushallitukselta 5.6.1959, jolloin 
myös vannoin virkavalan. Tehtävien jako Salmisen kanssa oli varsin 
selkeä. Hän teki kaikki maanmittarin työt Iitissä ja minun osakseni 
tulivat kaikki Jaalan kunnassa tehtävät työt. Ensimmäinen saamani 
tehtävä kyllä hieman arvelutti siinä mielessä, että voinko siihen 
suostua. Omaa työtään helpottaakseen hän pyysi minua opette-
lemaan hänen nimikirjoituksensa. Kaikkiin auskultantin tekemiin 
karttoihin ja asiakirjoihin kun piti kirjoittaa auskultantin nimen lisäksi 
myös päämiehen hyväksymismerkintä. Näin nimikirjoitustenkin 
osalta valmiiksi tehtyinä vein kaikki työni hänelle, enkä niitä häneltä 
saanut takaisin korjattavaksi.

Lukumääräisesti suurin osa Jaalassa tehtävistä töistä oli huvila-
tonttien lohkomisia, mutta myös jokunen pienehkö halkominen 
ja yksityistietoimituskin oli. Mieleen on jäänyt eräässä isohkossa 
saaressa olleen metsätilan halkominen. Saaressa kasvoi erittäin 
runsaasti reilusti yli kaksimetrisiä suoria katajia. Niistä sai kartoitus-
linjoja varten todella mainiot linjakepit, joilla sai suorat runkolinjat 
hyvin epätasaiseen maastoon. Kun 1960 syksyllä toimituksessa 
oli jakorajojen käynti, nuo linjakepit olivat kuivuneet ja taipuneet 
luokiksi. Kaikki runkolinjat piti tarvittavilta osin kepittää uudelleen. 
Oikeudet tilusten jyvittämiseen ja jakoehdotusten laatimiseen olin 
saanut 2.7.1960. 

Auskultointiin kuului myös 1.2.1961 alkanut puolentoista 
kuukauden työskentely Kymen läänin maanmittauskonttorissa 
sekä välittömästi sen jälkeen yhtä pitkä aika Maanmittaushallituk-
sessa. Helsingissä meitä oli samanaikaisesti useita auskultantteja. 
Hallinnollisen toimiston johtaja Otto Salmenkivi kutsui jokaisen 
vuorollaan haastatteluun, jossa hän kysyi toivomusta auskultoinnin 
jälkeisestä työpaikasta ja sen jälkeen Salmenkivi ilmoitti, mihin hän 
oli työpaikan merkinnyt. Omana toivomuksenani ilmoitin taksatyöt 
Kymen läänissä, mutta Salmenkivi ilmoitti työpaikakseni Lapin lää-
nin. Muutama päivä sen jälkeen alkoi uusi haastattelukierros, jonka 
tarkoituksena oli löytää vapaaehtoinen töihin hallintotoimistoon 
tarkastamaan taksapalkkaisten maanmittausinsinöörien laskuja 
heidän tekemistään töistä, vaikka laskut oli jo kertaalleen tarkas-
tettu maanmittauskonttoreissa. Kun vuoroni tuli, ilmoitin pienen 
harkinnan jälkeen tulevani mieluummin tarkastajaksi Helsinkiin 
kuin lähteväni töihin Lappiin.

Noin viikon kuluttua alustavasta työpaikkasopimuksesta Sal-
menkivi kutsui minut jälleen luokseen. Tilanne oli muuttunut siten, 
että eräs vanhempi naisinsinööri pyrki takaisin töihin Maanmitta-
uslaitokseen ja häntä ei kuulemma voitu sijoittaa muualle kuin 
tuohon laskujen tarkastajan virkaan. Minä pääsinkin näin Kymen 
lääniin, mutta en taksapalkalle vaan kuukausipalkkaiseen toimeen 
Parikkalan ym. rajakuntien tilusjärjestelytoimistoon ja sehän sopi 
hyvin sekä minulle että vaimolleni.

YLIMÄÄRÄISENÄ MAANMITTAUSINSINÖÖRINÄ 
KYMEN LÄÄNISSÄ
Sain määräyksen Parikkalan ym. rajakuntien tilusjärjestelytoimiston 
tilapäiseksi toimitusinsinööriksi 5.6.1961 alkaen. Toimiston perus-
tamisesta 1960 alkaen sen johtavana maanmittausinsinöörinä oli 
Erik Winter, joka oli aiemmin toiminut Parikkalan taksapalkkaisen 
työpiirin hoitajana. Hänellä oli minun sinne muuttaessani apunaan 
vain yksi toimistoapulainen. 
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Ensimmäisen kesän maastotyöt olivat sotien jälkeisen uuden 
itärajan pirstomien tilojen välisten rajojen käyntiä, jossa rajoista 
Suomen puolelle jääneiden osien paikat selvitettiin ja niille ra-
kennettiin uudet rajapyykit mahdollisimman lähelle valtakunnan 
rajaa. Rajankäynneissä oli käytettävä apuna uskottuja miehiä. Koska 
työ siis tapahtui rajavyöhykkeellä, siellä liikkumiseen tarvittiin ra-
javiranomaisten kirjallinen lupa. Valtakunnan raja-aukon Suomen 
puoleisessa reunassa oli 8-lankainen piikkilanka-aita ja sitä myö-
täili rajavartijoiden tallaama polku. Uudet rajapyykit rakennettiin 
yleensä polun ja aidan väliin, mutta joskus aivan aidan vieressä 
sijainnut polku siirsi pyykkiä kauemmas aidasta. Kerran jouduimme 
rajavartioiden tiukkaan kuulusteluun, kun olin rakennuttanut viisi-
kivisen pyykin siten, että keskuskivi ja kolme sivukiveä olivat aidan 
ja polun välissä ja se neljäs sivukivi oli pudotettu piikkilankojen 
välistä aidan toiselle puolelle sitä maahan kaivamatta. Koska aidan 
takana ei näkynyt jalan jälkiä eikä mitään muutakaan kuin se sinne 
ilmestynyt uusi kivi, selvisimme kuulustelusta suullisella nuhtelulla.

Syksyllä ryhdyimme selvittämään Saaren kunnan maanomistus-
oloja, koska siellä pienetkin tilat olivat monipalstaisia. Tämä johtui 
osaksi siitä, että keskellä Saaren kuntaa olevaa Pientä Rautjärveä oli 
laskettu kaksi kertaa. Ensimmäisessä laskussa syntyneet vesijätöt 
oli jaettu laskuun osallistuneille tiloille. Jos tilan entiset tilukset 
eivät rajoittuneet rantaan, tila sai erillisen vesijättöpalstan. Toisessa 
laskussa syntyneet uudet vesijätöt oli jaettu väliaikaisesti ja mer-
kitty maarekisteriin omilla tunnuksillaan. Omistusten selvittämistä 
vaikeutti se, että osa vesijättöpalstoista oli vaihtanut omistajaa jo 
ennen sotia ja kauppakirjoja oli paljon hävinnyt. Loppujen lopuksi 
omistusoikeudet määriteltiin erityislailla, jolla palstan haltija määrät-
tiin sen omistajaksi. Selvittelyssämme samaan viljelmään kuuluvat 
palstat merkittiin rekisterikarttapohjalle samalla värillä tai muulla 
muista eroavalla merkinnällä. Koska lisäksi tilojen kartat olivat 
suurelta osin jääneet Viipuriin, suunnittelimme uutta ilmakuvausta 
ja rajapyykkien signalointia sitä varten. 

Liekö sekä maanmittauskonttorissa että Maanmittaushalli-
tuksessa ollut jonkinlaista tyytymättömyyttä rajakuntien tilusjär-
jestelyjen hitaaseen etenemiseen, kun toimistoille tuli 6.2.1962 
päivätty pitkä kirje, joka alkoi sanoilla ”Maanmittaushallitus on, 
tehostaakseen Kymen läänin alueella tapahtuvaa rajakuntien 
tilusjärjestelytoimintaa, nähnyt hyväksi määrätä seuraavaa”. Lap-
peenrannassa ennestään olleelle tavallisia toimituksia tehneelle 
maanmittaustoimistolle siirrettiin lähes puolet Kouvolan tilusjär-
jestelytoimiston tehtävistä. Se sai työalueekseen lisäksi Parikkalan 
kunnan lounaisosan. Parikkalan toimisto sai lisävahvistukseksi 
maanmittausauskultantti Lauri Kuparisen. Kirjeen viimeisenä 
kappaleena oli Erik Winterin vapauttaminen 1.5.1962 alkaen Parik-
kalan toimiston johtavan insinöörin tehtävistä, jotta hän voi jatkaa 
oman taksapalkkaisen työpiirinsä töitä. Maanmittaushallitus etsi 
päätöksensä jälkeen Parikkalan toimistoon uutta johtajaa, mutta 
ei löytänyt ketään vapaaehtoista. Niinpä sitten minut määrättiin 
1.5.1962 alkaen Parikkalan toimiston johtavaksi toimitusinsinööriksi. 

Myös perhe-elämän puolella tapahtui, meille syntyi 24.5.1962 
tyttö. Syksyllä Parikkalan kirkolle valmistui ensimmäinen kerrostalo, 
joka oli lähinnä tarkoitettu opettajien ja kunnan muiden virkamies-
ten asunnoiksi. Myös perheeni pääsi muuttamaan tähän taloon.

Vastuuni tietenkin lisääntyi melkoisesti sekä kotona että varsin-
kin työssä, mutta palkkaani ei kuitenkaan korotettu, se oli 1.5.1962 
jälkeenkin alin Maanmittauslaitoksessa maksettu kuukausipalkka. 
Pyysin kirjeellä kahden palkkaluokan korotusta ja yhteenkin oli-

sin tyytynyt, mutta korotusta ei myönnetty. Ilmoitin poistuvani 
Parikkalasta heti, kun sopiva tilaisuus siihen tulee, mutta työt kui-
tenkin jatkuivat ja toimistonkin henkilökunta lisääntyi. Parikkalaan 
muutti pysyvästi kaksi kokenutta kartoittajaa ja kartanpiirtäjä sekä 
tilapäisesti yksi maanmittausteknikko ja kartoittaja sekä harjoitte-
lijoita. Tällä joukolla signalointikin onnistui lähes suunnitelmien 
mukaisesti, mutta huonojen säiden johdosta ilmakuvaus viivästyi 
aivan liikaa ja sen johdosta osasta kuvia tuli varsin huonolaatuisia. 
Kuvausta jouduttiinkin uusimaan seuraavana keväänä.

Syksyllä 1962 lähes kaikkiin maanmittauskonttoreihin perus-
tettiin toimistoinsinöörien toimet ja ne tulivat haettaviksi. Tein 
hakemukset viiteen eri toimistoinsinöörin toimeen. Kaikissa oli 
yhtä palkkaluokkaa korkeampi palkka kuin minulla ja lisäksi niissä 
saisin myös ikälisän. Kun hakemusajan jälkeen kysyin tilannetta, 
niin kaikkiin hakemiini paikkoihin oli ainakin yksi minua vanhempi 
hakija. Työkiireiden johdosta unohdin koko asian. Tammikuun 
lopulla sain yllättäen Maatalousministeriön 21.1.1963 tekemän 
päätöksen, jonka mukaan minut oli määrätty Mikkelin läänin 
maanmittauskonttorin ylimääräiseen toimistoinsinöörin toimeen 
1.2.1963 lukien toistaiseksi. Se minua vanhempi hakija oli peruut-
tanut hakemuksensa.

Entä nyt, eihän Parikkalan toimistoa voinut jättää viikon varoi-
tusajalla. Pian minulle soitettiinkin ja pyydettiin hakemaan 2–3 
kuukauden virkavapautta toimistoinsinöörin toimesta, jotta voisin 
sen ajan hoitaa Parikkalan toimiston johtavan toimitusinsinöörin 
tehtäviä. Näin sovittiin ja tein sen mukaisen hakemuksen, mutta 
taas minut yllätettiin. Virkavapaus myönnettiin kahdeksi kuukau-
deksi johtavan toimitusinsinöörin tehtävien hoitamista varten 
”tästä toimesta aikaisemmin maksettavaksi vahvistetuin palkkauk-
sin.” Nyt tarvitsinkin virkamiesten palkkaussäännösten tulkintaan 
juristin apua. Samassa virastotalossa oli myös nimismiehen kanslia 
ja poikkesin sinne. Tuttu nimismies luki lakia ja tuli samaan tulok-
seen kuin minäkin. Virkavapauden ajalta on hoidettavana olevan 
toimen tai viran palkan oltava se, mikä maksettaisiin uudestakin 
toimesta, eli siis kaksi palkkaluokkaa korkeampi kuin aiemmin.  
Ilmoitin puhelimitse asian esittelijälle, että teen palkkaani koske-
van oikaisuvaatimuksen. Seuraavana aamupäivänä esittelijä soitti 
ja ilmoitti, että ”Maanmittaushallitus on tällä kertaa erehtynyt” ja 
korjaa palkkaukseni lain mukaiseksi.

Parikkalan tilusjärjestelytoimiston uudeksi johtavaksi toimi-
tusinsinööriksi oli saatu Vaasan läänissä uusjakoa tehnyt Aulis 
Lautala, jolle luovutin toimiston 30.3.1963. Tehtävien luovutus-
tilaisuudesta kirjoitettiin pöytäkirja liitteineen, joissa lueteltiin kaikki 
toimiston omaisuus, toimiston tehtäväksi määrätyt toimitukset ja 
niiden toimitusasiakirjoissa olevat kartat ja asiakirjat sekä kaikki 
maanmittauskonttorista lainaksi saadut kartat ja asiakirjat sekä 
myös asiakkailta vastaanotetut asiakirjat. Inventaario oli siis erittäin 
perusteellinen. Saaren kuntaan suunnittelemaamme uusjakoa en 
ollut ehtinyt aloittaa.

Emeritus yliinsinööri Kauko Kalevi Raussi on syntynyt 
20.4.1935 Elimäellä ja asuu nykyään Helsingissä.  
Sähköposti: kalevi.raussi saunalahti.fi.


