IN MEMORIAM

MIKKO VÄHÄ-PIIKKIÖ 1824–2016
KUNTIEN JA MAASEUDUN PUOLUSTAJA
Diplomi-insinööri Mikko Vähä-
Piikkiö kuoli Nurmijärvellä 29.12.
2016 92-vuotiaana. Hän oli syntynyt 18.10. 1924 Paimiossa.
Mikko Vähä-Piikkiö valmistui
Teknillisestä korkeakoulusta maanmittausinsinööriksi 1951. Valmistuttuaan hän työskenteli maanmittausauskultanttina ja toimitusinsinöörinä Turun ja Porin läänissä sekä
sen jälkeen kaavoitusinsinöörinä
Maanmittaushallituksessa. Elettiin
jälleenrakentamisen jälkivaiheessa, jolloin maanmittaushallitus
otti hoitaakseen maalaiskuntien
kaavoituksia ja kaavoituskartoituksia uusina toimintoina ajan
tarpeeseen.
Vuosina 1962–1966 Vähä-Piikkiö toimi Valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa maankäytön suunnitteluun liittyvän tutkimuksen
parissa. Hänen julkaisutoimintansa
koski maa- ja metsätaloudellista
aluejaotusta, kunnan maankäyttöä
ja yhdyskuntatekniikkaa sekä kunnallishallinnon kaavoitustehtäviä
ja yleisiä töitä.
Vuosina 1966–1968 Vähä-Piikkiö työskenteli Maanmittauslaitoksen Asemakaavamittaustoimistossa kaavoitustöiden tarkastajana,

mikä työ peräytyi alussa mainituista lähtökohdista ja kauempaakin.
Teekkarina oli toisella tämän
muistokirjoituksen kirjoittajalla
mahdollisuus aloittaa kaavoittajan
ura Vähä-Piikkiön alaisuudessa Asemakaavamittaustoimistossa. Hän
oli kannustava, isällinen esimies.
Maalaiskuntien liitto, sittemmin
Suomen Kunnallisliitto, valitsi 1968
Mikko Vähä-Piikkiön kaavoitusinsinööriksi. Kuntien vastuulle
säädetty kaavoitustoiminta oli
voimakkaassa kasvussa, ja sen
ohjaajaksi tarvittiin alaa tunteva
kokenut diplomi-insinööri. VähäPiikkiö nimitettiin 1975 teknisen
toimiston päälliköksi ja 1983
teknisen osaston apulaisosastopäälliköksi. Eläkkeelle hän jäi 1988.
Tehtävässään Mikko Vähä-Piik
kiöstä tuli merkittävä kuntien maankäytön suunnittelun vaikuttaja. Hän
kiersi kunnissa ja tapasi kunnanjohtajia, luottamushenkilöitä ja
kaavoittajia, jotka saivat häneltä
neuvoja ja arviointeja kaavahankkeista ja -ehdotuksista. Kuntien
toimijat olivat jokaviikkoisia vieraita Kunnallisliiton toimistossa.
Vähä-Piikkiö koulutti heitä myös
Kunnallisopiston kursseilla.

Yhteistyö sisäasiainministeriön, lääninhallitusten ja seutukaavaliittojen kanssa oli tiivistä.
Vähä-Piikkiö oli Kunnallisliiton
edustaja kaavoitus- ja rakennusalan n
 euvottelukunnassa 1966–87,
ympäristönsuojelun neuvottelukunnassa 1970–74 ja kiinteistöalan
lainsäädännön uudistamistyöryhmässä 1978–87.
Mikko Vähä-Piikkiön uran aikana Suomessa koettiin voimakas
maaltamuuton kausi. Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä näkemyserot olivat suuret. Luottamus kuntien itsehallintoon sekä maaseudun merkityksen ymmärtäminen
antoivat hänen työlleen vahvan
arvoperustan. Sitä tarvittiin myös
kompromissien teossa. Vaikeasta
tehtävästä sovitteleva, työhönsä
vahvasti sitoutunut Vähä-Piikkiö
suoriutui kunnioitettavasti.
Päätyönsä ohella Mikko Vähä-
Piikkiö toimi Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston opettajana 1955–82. Hän veti alan
professorin kanssa vuosittaisia
kenttäkursseja, joille kaikki maanmittauksen teekkarit osallistuivat.
Työyhteisössään Mikko VähäPiikkiö oli ystävällinen ja kannus-

tava. Hän oli laajasti kiinnostunut
kunnallishallinnon kokonaisuudesta ja valmis keskustelemaan
ja ottamaan kantaa varsinaisen
toimialansa ulkopuolisiinkin kysymyksiin.
Perhe ja suku olivat Mikko VähäPiikkiölle tärkeitä. Kun työ vei häntä
viikoittain matkoille, omisti hän vapaa-aikansa perheelle. Suurta iloa
tuottivat lapsenlapset. Eläkkeellä
ollessa aikaa löytyi puutarhanhoidolle – hän totesikin vaihtaneensa
ammattinsa kotitarveviljelijäksi.
Hänen harrastuksiinsa kuuluivat
valokuvaus ja sukututkimus.
Vähä-Piikkiö osallistui jatkosotaan Itä-Karjalassa, mistä hän
sai komennuksen reservin upseerikouluun Niinisaloon. Hän taisteli
vänrikkinä Tali–Ihantalassa. Sotilasarvo: reservin luutnantti.

Antero Oksanen,
Mikko Vähä-Piikkiön entinen
työtoveri
Pekka Lehtonen,
Mikko Vähä-Piikkiön
teekkariavustaja
kaavoituksissa 1960-luvulla
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