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IN MEMORIAM

Tieto Aino Savolaisen poismenos-
ta kuluvan vuoden alkupäivinä 
herätti mielessäni paitsi monia 
ammatillisia muistoja, niin myös 
yleensä elämään liittyviä ajatuksia 
ja mielikuvia.

Aino syntyi Ainon päivänä 
vuonna 1924 iittiläisen Peltosen 
maanviljelijäperheen toisena tyttä-
renä. Perheen äiti oli kansakoulun 
opettaja. Oppikoulun Aino kävi 
Kouvolassa ja valmistui ylioppilaak-
si Kouvolan lyseosta vuonna 1942.

Toisin kuin meillä useimmilla 
uranvalinta näytti olleen Ainolle 
selvä jo lukiossa. Tästä on todis-
teena hänen VIII luokalla kirjoitta-
mansa aine ”Tulevaisuudensuun-
nitelmistani”.

Siinä Aino kirjoittaa: ”Suurin 
unelmani on tulla maanmittaus
insinööriksi. Olen jo kauan tiennyt, 
että kieliä en ainakaan ala lukea. Sen 
sijaan matematiikkaa ja fysiikkaa 
suorastaan rakastan. Eräänä iltana 
miettiessäni miksi aion, muistui 
mieleeni lapsuuden päiviltä eräs 
maanmittausinsinööri, josta kovasti 
pidin. Silloin tuli mieleeni ajatus 
seurata hänen uraansa. Se tuntui 
suurenmoiselta.”

Ja haaveilemalleen alalle hän 
myös pääsi. Opiskelu Teknillisessä 
korkeakoulussa maanmittausosas-
tolla alkoi syksyllä 1942. Kurssilla oli 
kaksi tyttöä ja kolme poikaa.

Vuosikymmeniä myöhem-
min maanmittauksen opinnot 
aloittaneiden on vaikea kuvitella 
sen ajan nuoren ylioppilastytön 
tuntoja. Elettiin sota-aikaa, vain 
viisi naista oli valmistunut maan-
mittausosastolta ennen ”sotia” ja 
tulevaisuudennäkymät olivat hä-
märän peitossa. Ei se maanmittarin 
ura varmaankaan sitä nuoruudessa 
kuviteltua ”linnunlaulun kuunte-
lua” ollut, mutta yläilmoihin se kui-
tenkin vei. Jo teekkariaikoina Aino 
oli pestattu töihin Pääesikunnan 
topografisen osaston ilmakuva-
toimistoon ja fotogrammetriasta 
muodostuikin Ainon elämänura. 
Stereokojekartoituksen tehtävissä 

eversti K. G. Löfströmin alaisuu-
dessa Topografikunnassa vierähti 
useampi vuosi valmistumisvuoden 
1948 jälkeenkin. 

Aino avioitui vuonna 1949 
anestesialääkäri Päiviö Savolaisen 
kanssa. Seuraavan kymmenen 
vuoden aikana perheeseen syntyi 
viisi lasta. Työn ja perheen yhteen-
sovittaminen ei varmaankaan ollut 
niitä kaikkein yksinkertaisimpia 
asioita, mutta niin kuin Aino on 
kertonut, ”koti ja lapset ovat aina 
olleet lähimmät harrastukseni”. 
Aviomiehen kannustus työuran 
kehittämisessä oli merkittävä.

Paitsi työtä käytännön foto-
grammetrian tehtävissä meihin 
myöhempiin kollegoihin Ainon 
kansainvälinen ura on tehnyt 
suuren vaikutuksen ja edesautta-
nut monien tuttavuussuhteiden 
syntymistä. Tämän päivän kan-
sainvälisessä maailmassa on vaikea 
kuvitella, mitä valmiuksia ja ponnis-
teluja tarvittiin 1950-luvun alussa 
lähteä ulkomaille opiskelemaan. 
Opintomatkat Pohjoismaihin ja 
Keski-Eurooppaan sekä varsinkin 
fotogrammetrian kurssi maineik-
kaassa ITC:ssä Hollannissa vuonna 
1953 loivat pohjaa myöhemmille 
kansainvälisille tehtäville. Kan-
sainvälisyyttä edesauttoivat myös 
koko perheen ajoittainen oleskelu 
ulkomailla Päiviö-puolison työn 
merkeissä. Niissä kielitaitokin nousi 
keskeiselle sijalle, vaikka Aino lukio-

aineessaan kirjoittikin, että kieliä 
hän ei ainakaan lähde lukemaan.

Aviopuolison työn vuoksi per-
he asui 1950-luvun loppupuolen 
Turussa, jolloin Aino oli kotiäitinä.

Turusta Helsinkiin paluusta 
vuodesta 1960 alkoi Ainon eläk-
keelle siirtymiseen vuoteen 1988 
asti jatkunut työrupeama Tek-
nillisessä korkeakoulussa, aluksi 
fotogrammetrian assistenttina ja 
vuodesta 1966 Fotogrammetrian 
laitoksen laboratorioinsinöörinä.

Fotogrammetrian professuuri 
TKK:lle oli perustettu vuonna 1960 
ja R. S. Halonen oli aloittanut viran 
ensimmäisenä hoitajana. Tuntuu 
siltä, että maanmittausosaston 
fotogrammetrian yhteisö oli jo 
syntyessään kansainvälisesti suun-
tautunut. Toiminta Kansainvälises-
sä Fotogrammetrisessa Seurassa 
(ISP) oli aktiivista ja sen hankkeissa 
Aino Savolainen oli itseoikeutetusti 
mukana.

Tuttu näky maanmittausosas-
tolla ja mukana monissa hankkeissa 
oli myös Puolustusvoimista eläk-
keelle jäätyään insinöörikenraali-
majuri K. G. Löfström. Myöhemmin 
1960-luvun loppupuolella ryhmä 
vahvistui mm. Einari Kilpelällä tä-
män palattua Saksasta opiskelemas-
ta ja ryhtyessä väitöskirjatyöhönsä.

Suomen aktiivisuus kansainvä-
lisissä fotogrammetrisissa piireissä 
havaittiin ja Suomi saikin järjestet-
täväkseen ISP:n maailmankongres-

sin Helsinkiin vuonna 1976. Järjes-
telytoimikunnan puheenjohtajan 
prof. R. S. Halosen menehtyminen 
kesällä 1975 muutti järjestelytoi-
mikuntaa ja toi Ainolle entistä 
suuremman vastuun asioiden 
hoitamisessa. Kokous onnistui 
puolueettomienkin arvioitsijoi-
den mukaan erinomaisesti. Aino 
tuli entistä tunnetummaksi foto-
grammetrian maailmassa. Hänet 
valittiin vuonna 1976 Kansainvä-
lisen Fotogrammetrisen Seuran 
johtokuntaan ja kutsuttiin vuonna 
1988 ensimmäisenä naisena seuran 
kunniajäseneksi. 

Fotogrammetrian laboratorion 
yli seitsemänä työvuotenani opin 
monia asioita, joissa näin vuosien 
jälkeenkin voin tunnistaa Ainon 
esimerkin. Ammatilliset asiat ovat 
oma lukunsa, mutta inhimilliseen 
elämään liittyvät asenteet ja mm. 
tavat toimia ovat monesti avautu-
neet vasta myöhemmin.

Kotimaisten verkostojen lisäksi 
Ainon laajat kansainväliset kon-
taktit ovat olleet tukena ja turvana 
monissa alan tapahtumissa ja 
luoneet mahdollisuuksia uusille 
tuttavuuksille.

Työyhteisössä Aino oli kuunte-
lija ja sovittelija tuoden kuitenkin 
tarvittaessa napakasti esille oman 
kantansa asioihin. Vaikka yhteisö 
oli henkilömäärältään suhteellisen 
pieni, työskentely määrätietoisten 
henkilöiden kanssa ei aina ollut 
helppoa, varsinkaan silloin, jos 
näkemyserot olivat merkittäviä.

Kahvipöytäkeskustelut olivat 
paitsi mielenkiintoisia, niin myös 
opettavaisia. Mieleeni on jäänyt 
mm. Ainon kertoma isoäidin 
sääntö, kun lastenlapset jakoivat 
kakkua: ”Se, joka leikkaa kakun, saa 
valita palansa viimeiseksi”. 

Toimiva neuvo monessa muus-
sakin asiassa myös tänä päivänä.
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fotogrammetrian assistentti 
1967–1975 
maanmittausjohtaja emerita

MAANMITTAUSALAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN ADRESSIT
. Muistamisiin . Surunvalitteluihin . Huomionosoituksiin

Tuet maanmittausalaa.
Hinnat 7 euroa yksityishenkilöiltä ja 14 euroa yhteisöiltä.

Tilaukset ja tiedustelut: Maija-Liisa Kallio-Sainio  
puh. 0205 41 5209, maija-liisa.kallio-sainio maanmittauslaitos.fi.

AINO SAVOLAINEN  
10.5.1924–4.1.2017 


