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SUOMALAISEN 
MAANMITTAUKSEN JA 
KARTTAOSAAMISEN 
VIENNIN PIONEERI  
ON KUOLLUT
Diplomiinsinööri Sven Wik kuoli 
25.4.2014. Hän oli syntynyt vuonna 
1932 Koivulahdessa.

Wik valmistui Teknillisen kor
keakoulun maanmittausosastol
ta diplomiinsinööriksi vuonna 

1956. Vuosina 1958–60 hän toimi 
Yhdysvalloissa Ohio State Univer
sityssä geodesian opettajana ja 
assistenttina.

Vuonna 1960 Wik aloitti Oy 
Kunnallistekniikka Ab:ssä projekti
insinöörinä. Yhtiön nimi muuttui 
Finnmap Oy:ksi, mutta Wikin 
ura jatkui samassa yhtiössä aina 
vuoteen 1992. Tehtävät vaihtelivat 
projektipäälliköstä tekniseen joh
tajaan ja ulkomaan toimintojen 
johtajasta hallituksen jäseneen ja 
varatoimitusjohtajaan.

Sven Wik oli suomalaisen 
maanmittauksen ja kartoituksen 
tietotaidon viennin pioneeri. Hän 
muisteli itse alkuaikoja näin: ”En
simmäinen ulkomainen hanke 
oli Iranissa vuonna 1961. Teimme 
alihankintana kahden kuukauden 
mittaisen tiekartoituksen tanska
laiselle Kampsaxkonsulttifirmalle. 
Työ onnistui hyvin ja halu osallistua 
ulkomaisiin kartoitusprojekteihin 
kasvoi, mutta taito puuttui. Aloitim
me vuonna 1963 työt alihankkijana 
maailman siihen aikaan suurimmal
le kartoitusalan yritykselle, englan

tilaiselle Hunting Surveysille. Näin 
opimme, miten karttoja tehdään 
maailmalla.”

Seuraavaksi piti löytää oikean
laisia töitä, joihin yhtiön resurssit 
sopivat. Kehitysyhteistyön kautta 
Kunnallistekniikka sai 1971 ulko
ministeriöstä kokonaisprojektin 
Tansaniasta yhteistyössä Maa ja 
Vesi Oy:n kanssa. Projekti sisälsi 
kaikki työvaiheet aina maasto
mittauksista ja ilmakuvauksista 
stereotöihin ja painotöihin saakka. 
Hankkeen nimeksi tuli Serengetin 
kartoitusprojekti, koska kuuluisa 
Serengetin luonnonpuisto kuului 
kartoitettavaan alueeseen. Wik toi
mi hankkeen projektipäällikkönä 
vuosina 1971–75.

Vuosien 1977–92 aikana hän 
johti ja valvoi isoja kartoitushank
keita Libyassa ja niiden jälkeen 
kehitysyhteistyöhankkeita kuten 
Egyptin Itäisen autiomaan ja 
Niilin laakson peruskartoitusta, 
Bangladeshin rannikkoalueen kar
toitusta sekä ehti vielä olla mukana 
aloittamassa Nepalin peruskartoi
tushanketta. 

Vuosina 1993–94 Wik työs
kenteli YK:ssa maanmittaus ja 
kartoitusasiantuntijana. Hänen 
tehtäviinsä kuului hallitusten tek
ninen neuvonta kartoitusasioissa 
sekä mahdollisten hankkeiden 
rahoituskysymyksissä. Näinä vuo
sina tutuiksi tulivat mm. Sambia, 
Guinea, Myanmar, Bangladesh, 
Pakistan, Kolumbia ja Guyana.

Wik toimi FMInternational Oy 
FINNMAPin projektipäällikkönä 
KaakkoisAasiassa eri hankkeissa 
1990luvun loppupuolella. Näis
tä merkittävin oli vuonna 1997 
aloitettu Kambodžan maarekiste
rin kehittäminen sodanjälkeisen 
yhteiskunnan vakauttamiseksi 
ja talouskehityksen tukemiseksi. 
Yli viisitoistavuotisen hankkeen 
ensimmäisenä projektipäällik
könä hänet muistetaan edelleen 
Kambodžassa ”maarekisterin isänä”. 
Tämä Suomen ulkoasiainministe
riön rahoittama teknisen avun 
hanke on luonut tyhjästä maa
politiikan, lainsäädännön sekä 
nykyaikaisen digitaalisen maare
kisterijärjestelmän, kouluttanut 

IN MEMORIAM

Talvisodassa hän nuorena 
vänrikkinä osallistui Kuhmon ras
kaisiin taisteluihin. Jatkosodassa 
hän taisteli Rukajärven suunnalla 
joukkueenjohtajana, pataljoonan 
adjutanttina ja komppanian pääl
likkönä. Hän haavoittui Rukajärven 
suunnan taisteluissa, mutta palasi 
pian takaisin rintamalle. Hän oli 
sotilasarvoltaan reservin kapteeni 
ja sotaajan ansioistaan hänelle 
myönnettiin 4. lk. Vapaudenristi 
kaksi kertaa sekä 4. lk. Vapauden
risti miekkoineen ja tammenleh
vineen.

Osmo Rasilo auskultoi Kajaanis
sa vuosina 1945–47 ollen samalla 
Kajaanissa toimineessa maanlu
nastuslautakunnassa teknillisenä 
apulaisena. Vuoden 1947 syksyllä 
hänet nimitettiin ylimääräiseksi 
maanmittausinsinööriksi Oulun 
lääniin ja pian sen jälkeen maan
lunastuslautakunnan puheenjoh
tajaksi Kajaaniin. 

Maanlunastuslautakunnan teh
täviin kuului tilojen, tonttien ja alu
eiden muodostaminen siirtoväelle 
sekä maansaantiin oikeutetuille 
rintamamiehille. Tarvittavat maat 
hankittiin ostamalla, ottamalla 

valtion maasta tai sitten pakkolu
nastamalla kuntien, seurakuntien, 
yhtiöiden, yhteisöjen tai yksityisten 
maista. Laadittujen suunnitelmien 
mukaiset tilat, tontit ja alueet paa
lutettiin maastoon, minkä jälkeen 
ne voitiin luovuttaa asukkaille.

Keväällä 1955 hän jätti maan
lunastuslautakunnan puheenjoh
tajan tehtävät ja siirtyi taksapalk
kaisena maanmittausinsinöörinä 
tekemään tavanomaisia maanmit
taustoimituksia Kainuussa. Näiden 
toimitusten, kuten halkomisten ja 
lohkomisten, tekemiseen oli suuri 
tarve, kun lähes kaikki maanmit
tausinsinöörit olivat pitkän aikaa 
olleet sidottuina maanhankintalain 
mukaisiin tehtäviin. 

Tiloja jaettaessa osakkaiden 
kesken syntyy helposti voimakkai
ta tunteita aiheuttavia ristiriitoja, 
kun jako ei menekään jonkun tai 
joidenkin osakkaiden mielen mu
kaan. Osmo Rasilolla oli taito ratkoa 
näitä toimituksissa esiintyviä risti
riitatilanteita. Hän kuunteli tarkoin 
asianosaisten mielipiteet asiasta ja 
sen jälkeen teki hyvin perustellun 
esityksen, mikä useimmiten johti 
kiistan ratkaisuun. 

Vuonna 1963 Kajaaniin pe
rustettiin maanmittaustoimisto 
vuokraalueiden lunastusasioiden 
käsittelyä varten ja Osmo Rasilo 
määrättiin sen toimitusinsinööriksi. 
Vuonna 1964 tämän toimiston 
tehtävät laajennettiin koskemaan 
yleisistä teistä annetun lain 
mu kaisia tietoimituksia ja vir
ka nimikkeeksi vaihtui johtava 
toimitusinsinööri. 

Vuonna 1972 Maanmittauslai
toksen kenttäorganisaatio muuttui 
ja Kainuuseen perustettiin Kajaanin 
maanmittauspiirin maanmittaus
toimisto ja Osmo Rasilo nimitettiin 
sen piiriinsinööriksi. Hän hoiti tätä 
tehtävää vuoteen 1984 saakka, 
jolloin siirtyi eläkkeelle. Hän oli 
hyvä johtaja, joka arvosti kaikkia 
työntekijöitä ja antoi auliisti neu
voja erilaisissa ongelmatilanteis
sa. Tunnustukseksi ansiokkaasta 
työstään maanmittauslaitoksessa 
hänelle myönnettiin vuonna 1980 
yliinsinöörin arvonimi ja Suomen 
Leijonan Ritarikunnan 1. luokan 
ritarimerkki. 

Hänen harrastuksinaan olivat 
kalastus ja maanpuolustustyö. 
Nuorena hänen mieliharrastuk

OSMO RASILO  
22.10. 1917–16.7.2014
Yliinsinööri Osmo Aatos Ra-
silo (ent. Rydberg) nukkui pois 
16.7.2014 Kajaanissa, missä hän oli 
syntynyt 22.10.1917.

Osmo Rasilo kirjoitti yliop
pilaaksi Kajaanin Yhteislyseosta 
vuonna 1917. Hän suoritti ensin 
asevelvollisuutensa ja aloitti sen 
jälkeen syksyllä 1938 opiskelut 
Teknillisen korkeakoulun maan
mittausosastolla. Hän valmistui 
vuonna 1945 diplomiinsinööriksi, 
vaikka sodat olivat keskeyttäneet 
opiskelun useita kertoja.
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TEKNIIKAN TOHTORI 
VEIKKO TERVOLA 
1921–2014 
Veikko Elja Tervola, ent. Zimmer
mann, kuoli 93 vuoden ikäisenä 
Helsingissä kesäkuun 24. päivänä 
2014. Hän oli syntynyt Tohmajär
vellä tiilitehtaan johtajan kuusilap
siseen perheeseen 18.6.1921. Yliop
pilaslakin Veikko painoi päähänsä 
Joensuun lyseossa keväällä 1940. 
Varusmieskoulutuksen hän sai 
talvisodan aikana ja osallistui reser
viläisenä jatkosotaan 1941–1944. 
Haavoituttuaan Lapin sodassa 
Ylitorniolla hän joutui parantele
maan vammojaan sairaalassa parin 
vuoden aikana.

Matematiikka houkutti Veikko 
Tervolaa opiskelemaan maan
mittausosastolle Teknilliseen kor
keakouluun missä hän valmistui 
diplomiinsinööriksi 18.1.1949. 
Kesäkuukausina hän oli toiminut 
teknillisenä apulaisena maanlu
nastuslautakunnissa ja päässyt näin 
läheltä seuraamaan sodanjälkeistä 
jälleenrakentamista ja maaseudun 
kiinteistöolojen kehittämistarpeita. 
Auskultoinnin jälkeen hän palveli 
Maanmittauslaitoksessa eri mää
räyksillä maanmittausinsinöörin 
viroissa toimitusinsinöörinä sekä 
maanmittauskonttorissa Kuopion 
ja sittemmin PohjoisKarjalan 
läänissä 1951–1963 hoitaen mm. 

maaseutukuntien kaavoitusteh
täviä. Vasta perustettuun Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen 
maanjakoteknilliseen laboratori
oon (myöhemmin maankäytön 
laboratorio) Tervola tutustui aluksi 
viransijaisena 1963 ja myöhemmin 
tutkimusinsinöörinä ja tutkijana 
1966 lukien. Maanmittaushalli
tukseen hänet määrättiin välillä 
suorittamaan maanjakotoimien 
ja maanmittauksen tutkimista 
1964–1965. Kaavoitustehtävissä 
hän toimi Helsingin maanmittaus
piirissä 1965–1966. 

Vuodesta 1966 lukien aina 
vuoden 1983 tammikuuhun, jolloin 
Veikko jäi eläkkeelle, hän toimi 
tutkimusinsinöörinä ja tutkijana 
VTT:n maankäytön laboratori
ossa. Vuosina 1974 ja 1978 hän 
nautti Suomen Akatemian, Valtion 
teknillistieteellisen toimikunnan 
myöntämää apurahaa. 

Tekniikan lisensiaatin tutkin
non aiheena 1965 oli ”Maatilojen 
kiinteistörakenteesta eräiden taa
jaan asuttujen alueiden vaikutus
piirissä PohjoisSavossa”. Väitöskirja 
seitsemän vuotta myöhemmin 
käsitteli liikennetekniikkaa haja
asutusalueilla (”Auf die Verkehrs
planung Wirkende Faktoren in 
vorwiegend landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten”). Matemaat
tiset menetelmät, mm. operaatio
analyysi, kiinnostivat Tervolaa, kun 
hän selvitti hajaasutusalueiden 
liikenneongelmia ja kiinteistöra
kennetta. Tervola sai vaikutteita 
tutkimustyöhönsä myös ulkomail
ta. Hän teki kaikkiaan viitisentoista 
opinto ja virkamatkaa Euroopan 
eri maihin vuosien 1958 ja 1981 
välisenä aikana, jolloin tutkijoiden 
ulkomaanmatkat eivät olleet vielä 
kovin yleisiä. Pisimmät työskente
ly ja opiskelujaksot kertyivät Ruot
sista, LänsiSaksasta ja Ranskasta. 
Tutkijakollegoihinsa erityisesti 
Ruotsissa ja Norjassa hän piti tiiviisti 

yhteyttä. Hänet asetettiin asian
tuntijalausuntojen perusteella 
ensimmäiselle ehdokassijalle kiin
teistöopin professorin virkaan Tek
nillisessä korkeakoulussa v. 1975. 
Liikennemaantieteen dosentiksi 
hänet nimitettiin Joensuun kor
keakouluun 1973 ja maankäytön 
suunnittelun dosentiksi Helsingin 
yliopistoon 1978. Erikoisopettajana 
hän toimi useaan otteeseen Teknil
lisessä korkeakoulussa. 

Peruspalkkaisen VTT:n tutkijan 
viran haltijana hänellä oli mah
dollisuuksia myös omaehtoisten 
tutkimushankkeiden toteuttami
seen. Tutkijana Veikko Tervola oli 
työyhteisössä yhteistyöhaluinen 
ja luovutti aikaansa nuorempien 
kollegojen opastamiseen erityi
sesti matemaattisten menetelmien 
soveltamisessa. Useat tutkimus
raporttinsa hän julkaisi yhdessä 
muiden tutkijoiden kanssa. Hänen 
joviaali ja myhäilevä olemuksensa 
edesauttoi yhteistyön syntymistä. 
Tutkimustuloksiaan Tervola julkaisi 
eritoten VTT:n julkaisusarjoissa. 
Julkaisuja kertyi vuosien mittaan 
12. Lisäksi hän kirjoitti artikkeleja 
alan kotimaisiin ja pohjoismaisiin 
ammattijulkaisuihin.

Veikko oli aktiivinen musiikin 
harrastaja ja kuuntelija. Vapaaajan 
huvilalla Pornaisten Laukkoskella 
hän viihtyi kesäaikoina perheen 
kanssa. Metsätyöt Puumalan met
sätilalla pitivät kuntoa yllä varttu
neemmalla iällä. Perheeseen kuului 
sairaanhoitajavaimon lisäksi kaksi 
tytärtä. 

Sotilasarvoltaan Veikko Tervola 
oli reservin luutnantti. Sodan ajan 
palveluksen ansiosta hän sai useita 
kunniamerkkejä. Suomen leijonan 
ritarikunnan I luokan ritarimerkki 
hänelle myönnettiin 1976.

Pekka Raitanen 
Tervolan työtoveri  
VTT:n ajalta
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senaan oli perhoonginta silloin 
vielä vapaana virranneissa Kajaanin 
koskissa. Myöhemmin kalapaikaksi 
tuli Nuasjärvi Huppahattumökin 
vierellä. 

Osmo Rasilo oli kauan erittäin 
aktiivisesti mukana eri maanpuo
lustusjärjestöissä sekä niiden pe
rustamisessa että johtotehtävissä.

Häntä jäivät suremaan puoliso 
sekä neljä lasta, neljä lastenlasta ja 
kolme lastenlastenlasta.

Alpo Laari 
Kirjoittaja on Osmo Rasilon 
työtoveri ja ystävä

yli 1 000 paikallista virkamiestä 
maarekisteröinnin ja kiinteistö
mittauksen asiantuntijoiksi sekä 
mitannut, kuuluttanut ja rekiste
röinyt yli 3 miljoonaa kiinteistöä 
omistajatietoineen. Tämä hanke 
on tuonut maanomistuksen turvan 
köyhimmistä köyhimmille.

Tänäkin päivänä kun Wikin 
seuraajat kulkevat maailmalla 
markkinoimassa suomalaista kar
toitusalan osaamista, he saattavat 
törmätä kysymykseen: ”Minä
kin tiedän yhden suomalaisen 
maanmittarin, tunnetko sinä Sven 
Wikin?” 

Vapaaajallaan tämä ”maail
manmies” ja kartoitusalan ”grand 
old man” oli innokas suunnistuksen 
harrastaja. 

Leena-Maija Järvinen  
Paavo Martinmaa
Kirjoittajat ovat Sven Wikin 
pitkäaikaisia työtovereita
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