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IN MEMORIAM
piiri-insinöörinä kunnes tuli ni-
mitetyksi maanmittaushallituksen 
kiinteistötoimiston yli-insinööriksi 
Helsinkiin 1977. Uudenmaan lää-
nin maanmittauskonttorin johtoon 
eli lääninmaanmittausinsinööriksi 
Terho sai nimityksen 1983, mistä 
virasta hän siirtyi eläkkeelle 1987. 
Johtajana hän oli kuunteleva ja 
kannustava sekä alaisten ja työto-
vereiden arvostama.

Työuransa alkuvuosina hän 
otti osaa mm. Suomen viimeisim-
piin kuuluvan, suuren Kuusamon 
isojaon loppuunsaattamiseen toi-
mitusinsinöörinä. Kokemusta hän 
sai myös useiden kaivospiiritoi-
mitusten toteuttajana. Maanjako-
oikeuden, sittemmin maaoikeuden 
jäsenenä hän toimi sekä Oulussa 
että myöhemmin Helsingissä.

Aktiivisena ja sosiaalisena 
Aarre oli mukana maanmittausalan 
järjestöissä ja toimi näissä myös pu-
heenjohtajana tai varapuheenjohta-
jana. Näitä Aarrelle tärkeitä olivat 
Maanmittaushallinnon diplomi-in-

sinöörit, Maanmittausinsinöörien 
Liitto, Maanmittaustieteiden Seura 
ja Tekniikan museon maanmittaus-
tekniikan museotoimikunta. Hän 
oli Maanmittausinsinöörien Liiton 
kunniajäsen.

Eläkkeelle siirryttyään Teknii-
kan museo oli hänelle läheinen ja 
tärkeä. Tekniikan Historian Seura 
nimesi hänet kunniajäsenekseen 
2002. Keravan kaupungin teknisen 
alan lautakunnissa Terho toimi 
myös jäsenenä useiden vuosien 
ajan. Ansioistaan hän sai lukuisia 
kunniamerkkejä.

Hänen monista julkaisuistaan 
kannattaa erikseen mainita MIL 
100 vuotta -juhlajulkaisun päätoi-
mittajana toimiminen 1988–1990, 
missä hän teki suurtyön mm. maan-
mittareiden henkilömatrikkelin 
kokoamisessa.

Aarre oli aloitteentekijä ja prii-
mus moottori maanmittarikurssin-
sa M-46 jatkuvissa tapaamisissa ja 
loi kurssitovereihin vahvan yhteis-
hengen. Kurssi kokoontui yhteen 
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heti valmistumisvuosien jälkeen 
vuosittain aina maanmittauspäi-
vien yhteydessä noin kymmenen 
vuoden ajan. Sen jälkeen kurssi-
laiset puolisoineen vierailivat tois-
tensa luona näiden kotiseuduilla ja 
myöhemmin kuutisen kertaa myös 
ulkomailla.

Kuorolaulu oli Aarren mielui-
sin harrastus jo Oulun vuosilta 
lähtien. Keravan Mieslaulajien 
innokkaana jäsenenä hänet tunnet-
tiin aina viimeisiin elinvuosiinsa 
saakka. Metsäluonto oli hänelle 
myös läheinen. Metsiin hän tu-
tustutti myös perheen lapsia ja 
lastenlapsia.

Aarre Terho osallistui jatko-
sodan loppuvaiheissa moniin 
taisteluihin Syvärin rintamalla 
joukkueenjohtajana. Sotilasarvol-
taan hän oli yliluutnantti.
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koulusta ja valmistui diplomi-
insinööriksi TKK:n maanmittaus-
osastolta 1972.

Sauli Takalan työura alkoi 
samanaikaisesti laitoksen organi-
saatiomuutoksen kanssa Lohjan 
maanmittaustoimistossa v. 1972. 
Uransa alkuvaiheessa hän toi-
mi hetken aikaa myös Lohjan 
ammattikoulun kartoittajalinjan 
tuntiopettajana. Hänet nimi-
tettiin apulaispiiri-insinööriksi 
1.12.1984. Organisaatiomuutos-
ten myötä vuoden 1994 alusta 
hän jatkoi uraansa Uudenmaan 
maanmittaus-toimiston Lohjan 
toimipisteessä toimitusinsinööri-
nä, kunnes teki rohkean päätöksen 
siirtyä yhä mielenkiintoisemmiksi 
muuttuneiden harrastustensa pa-
riin v. 2001. 

Me hänen työtoverinsa muis-
tamme Saulin ammattilaisena , joka 
pitkään jaksoi puurtaa toimitusinsi-
nöörin usein raskaita tehtäviä pieni 
huumorinpilke silmäkulmassaan. 
Hänen osuutensa ja roolinsa eri-
tyisesti Lohjan maanmittaustoi-
miston taipaleen alusta loppuun oli 
monella tavalla merkittävä. Paitsi 
ammattimiehen rooliaan hänen 
roolinsa toimiston hengen luomi-
sessa ja yhteisten asioiden ja tarpei-
den hoitamisessa oli suuri. Sauli 
oli urheilumies jo nuoruudestaan 
saakka, joka näkyi myös toimiston 
vapaa-ajalla. Hänen mielilajinsa oli 
keihäänheitto. Myöhemmin kaikki 
urheilulajit erityisesti lentopallo, 
hiihto ja pyöräily olivat suosittuja. 
Penkkiurheilussa hän oli toimiston 
luotettavin tietopankki.
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Perhe, vaimo Terttu ja kaksi 
poikaa, olivat Saulin elämän tärkeä 
keskipiste. Muutoin Saulin suuri 
rakkaus erityisesti hänen loppuelä-
mässään oli mieskuorolaulu, jota 
hän harrasti jo Polilla PK:ssa. Loh-
jalla mieskuoro Lohjan miehet oli 
hänen kotikuoronsa vuodesta 1977. 
Hän oli myös Lohjan Laurentius-
kuoron ja Lohjan oopperakuoron 
jäsen. Hän osallistui aktiivisesti 
moniin musiikkielämän tapah-
tumiin Lohjalla aivan viimeisiin 
aikoihin saakka. Hän oli myös Loh-
jannummen Rotaryklubin jäsen.

Asevelvollisuutensa hän suorit-
ti v. 1974 ja yleni kertausharjoitus-
ten kautta yliluutnantiksi.

Matti Holmsten

Työtoveri ja ystävä

Maanmittausinsinööri Sauli Ta-
kala kuoli Lohjalla 30.5.2008 
vaikean sairauden seurauksena 
vain 61-vuotiaana. Hän oli synty-
nyt 9.3.1947 Etelä- Pohjanmaalla 
Lehtimäen kunnassa. Hän pääsi 
ylioppilaaksi Alavuden yhteis-

Maanmittausneuvos Aarre Johan-
nes Terho kuoli Keravalla 14. kesä-
kuuta. Hän oli 84-vuotias, syntynyt 
24.2.1924 Pälkäneellä.

Terho aloitti Polyteekin opin-
not heti sodan päätyttyä 1946 ja 
valmistui diplomi-insinööriksi 
maanmittausosastolta 1951. Koko 
virkauransa hän työskenteli Maan-
mittauslaitoksessa. Hän aloitti Ou-
lun maanmittaustoimistossa toimi-
tusinsinöörinä ja jatkoi sittemmin 


