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Maanmittausinsinööri Veikko 
Nurmi kuoli 23.8.2010 Helsin-
gissä pari viikkoa ennen tule-
vaa 90-vuotispäiväänsä. Hän oli 
syntynyt 9.9.1920 Tampereella. 
Diplomi-insinööriksi hän val-
mistui Teknillisen korkeakoulun 
maanmittausosastolta 1947. Nur-
mi työskenteli valmistuttuaan 
maanhankintalakiin liittyvissä 
tehtävissä vuoteen 1952. 

Veikko kertoo itse Osmo Nie-
melän kirjassa Karttojen tarina: 
”Kevättalvella 1952 soi puhelin 
Viitasaaren kodissani. Hilpas 
Lyytikäinen kertoi, että Topogra-
fisessa toimistossa olisi topografi-
insinöörin suuruinen aukko ja 
kehotti hakemaan tointa. Hain ja 
tulin valituksi. Jätin mielelläni 
maanhankintalain toteuttamisen, 

veikko nurmi  
1920–2010

joka oli osapuolten intressien 
vuoksi ristiriitaista puuhaa." 

Veikon tehtäviin tuli alusta al-
kaen kuulumaan erityisesti perus-
kartan kiinteistöjaotuksen laadin-
nan johtaminen. Toinen merkittävä 
osa-alue hänellä oli peruskartan 
nimistö – kulttuuriaarre. Veikko 
Nurmi arvosti kovasti topografien 
työtä. Hän antaa heille tunnustusta 
em. kirjassa: ”Tuntuu pieneltä ih-
meeltä, että topografit onnistuivat 
selviytymään kunnialla kiinteis-
töjaotuksen selvittelyssä. Yleensä 
kansakoulupohjalta topografeiksi 
ponnistaneet maalaispojat osoit-
tivat kuntonsa ei vain maastossa 
vaan myös tarkkuutta vaativassa 
toimistotyössä.” 

Veikon tehtäviin tuli vuosien 
mittaan tehdä keväisin topografeil-

le tulevan kesän aluejako. Osuin 
kerran paikalle, kun hän esitteli 
kahdelle topografille tulevaa työ-
aluetta: ”Helekkari teillähän on 
molemmilla saman verran vettä, 
sulla se on vaan turpeen alla.” 

Toinen oli saanut alueen Poh-
janmaalta ja toinen Järvi-Suomesta. 
Kerrotaan Veikon pitäneen aina 
aluejaon jälkeen pari viikkoa vuosi-
lomastaan. Tutustuin Veikkoon heti 
hänen maanmittaushallitukseen 
tulonsa jälkeen kesällä 1952. Hän 
tuli Lempäälän seudulle tekemään 
maastokartoitusta kuten kaikki 
insinöörit ensimmäisenä kesänään 
topografisessa toimistossa. Hän 
seurasi pitkää runkojononajoani 
kartoitusalueen ympäri. Seuraava-
na vuonna hän tuli jo kartoitusalu-
eelleni Haukiputaalle tarkastamaan 
kartoitustani. 

Vuonna 1962 olin hänen pa-
rinaan Salossa valvomassa pe-
ruskartoitusta, Veikko Helsingin 
– minä Turun suuntaan. Tulimme 
keskenämme aina hyvin toimeen 
– kukapa ei olisi tullut maltillisen 
ammattimiehen kanssa. Veikko 
kirjoitti useita artikkeleita alan 
lehtiin mm. Kartoituksen laajeneva 
työkenttä 1966; Paikannimistö ja 
insinöörit 1968; Kiinteistöjen ja 
muiden maarekisteriyksiköiden 
esittämisestä peruskartalla 1969; 
Maastokartoitusten koordinoinnis-
ta 1997; Kartografian alue – eräs 
kartoituskohde 1982. 

Hän toimi Suomen Kartogra-
fisen seuran sihteerinä 1967–72. 
Hänelle myönnettiin ansioistaan 
useita kunniamerkkejä. Urheilus-
ta päällimmäisenä Veikolla oli 
jalkapallo. Hän kävi jopa paikan 
päällä seuraamassa Englannin 
liigaotteluita.

Sanaristikot olivat Veikko 
Nurmen rakas harrastus. Hän voitti 
ristikonlaadinnan SM:n vuonna 
1979. Sanaristikkoseuran Sanase-
pot puheenjohtajana hän toimi 
1981–1990. Hän kirjoitti mm. ris-
tikkotyyppejä esittelevän teoksen 
Sanaristikoiden maailma (Otava 
1987) sekä Jouko Nyyssösen kans-
sa ristikkonimistön Suomalainen 
sanaristikko – muotoilu, sanoitus 
ja ongelmointi. Sanasepot antoi 
hänelle ensimmäisen Kunniayli-
sanasepon tittelin. 

Eläkepäiviään hän vietti Kal-
lion kaupunginosassa yhdessä 
vaimonsa Martan kanssa.

Veikko Nurmi jäi yli-insinöö-
rinä eläkkeelle Topografisen toi-
miston päällikön tehtävistä 1983.
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