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Maanmittaushallituksen	 kiinteis-
töosaston	eläkkeellä	ollut	osasto-
päällikkö,	 maanmittausneuvos	 ja	
tekniikan	 tohtori	 Jorma kantola 
kuoli	 Espoossa	 22.9.2012	 jonkin	
aikaa	 vakavammin	 sairastettu-
aan.	 Kantola	 syntyi	 Suolahdessa	
26.9.1931.	 Ylioppilaslakin	 hän	
painoi	 päähänsä	 Äänekosken	
yhteiskoulussa	 keväällä	 1951.	
Varusmiesajan	 jälkeen	 hän	 aloitti	
opiskelun	Teknillisen	korkeakoulun	
maanmittausosastolla,	 josta	 val-
mistui	 diplomi-insinööriksi	 maa-
liskuussa	1957.

Työn	 ohella	 Jorma	 panosti	
tarmolla	 jatko-opintoihin.	 1967	
valmistui	lisensiaattityö	”Tutkimus	
asunto-	 ja	 liiketonttien	 hinnan-
muodostuksesta	 eräissä	 Uuden-
maan	 läänin	 asutuskeskuksissa”.	
Kymmenen	 vuotta	 myöhemmin	
oli	 valmiina	 väitöskirja,	 378	 sivua	
käsittävä	 järkäle,	 ”Rakennusarvi-
oinnin	kiinteistötekniset	perusteet	
ja	 metodiikka”.	 Kiinteistöarviointi	
muodostikin	työuran	alkuvuosina	
Kantolan	keskeisen	erikoisosaami-
sen	alueen.	Hän	oli	aktiivinen	alan	
kehittäjä,	ja	julkaisi	lukuisia	artikke-
leita	ja	kirjoja	kiinteistöarvioinnista	
mutta	myös	toimitusmenettelystä.	
Esimerkkeinä	 laajemmista	 julkai-
suista	voisi	mainita:	 ”Rakennusar-
vioinnin	 käsikirja	 1977	 (päivitetty	
1985)”,	 ”Johdatus	 ekonometrisiin	
kiinteistöarvioinnin	 sovelluksiin	
1982”,	 ”Ekonometrinen	 kiinteistö-
arviointi	 Suomessa	 1983”,	 ”Loma-
alueiden	virkistysarvon	korvaus-	ja	
arviointiperusteet	 1975”,	 ”Tont-
tikirja	 kiinteistörekisterinä	 1975”	
ja	 ”Tutkimus	maan	hinnasta	 sekä	
rakennuksen	 omaisuusosa-arvon	
ja	nykyarvon	suhteesta	Hämeenlin-
nan	ympäristössä	1979”.	Kantola	oli	
usein	nähty	täydennyskoulutusesi-
telmän	pitäjä	Maanmittaushallituk-
sen,	 Ammattikasvatushallituksen,	
INSKO:n,	 Suomen	 kunnallisliiton	
ja	muiden	alan	 laitosten	 ja	 järjes-
töjen	tilaisuuksissa	vuodesta	1964	
lähtien.

Helsingin	 maanmittauspiiristä	
kehkeytyi	Jorma	Kantolan	työpaik-
ka	 jo	 maanmittausharjoittelijana	
ja	 auskultanttina	 sekä	 sittemmin	
toimitusinsinöörinä	 kesäkuusta	
1959	 lähtien.	 Varsin	 pian	 hän	
tarmokkaana	ja	aikaansaavana	sai	
tehtäväkseen	 vaativia	 ja	 laajoja	
toimituksia.	 Näistä	 mainittakoon	
vuokra-alueiden	 lunastuslain	mu-
kaiset	 tehtävät	 sekä	 kaivoslaissa	
tarkoitettujen	 kaivospiiritoimitus-
ten	toimitusinsinööritehtävät.	Pak-
kolunastustoimikunnan	 jäsenenä	
Kantola	 toimi	 puolustuslaitoksen	
tarpeisiin	 alueita	 lunastettaessa	
mm.	 Valkealan	 kunnassa	 ja	 Suo-
menlahden	 rannikkokunnissa.	
Kymmenen	vuoden	kuluessa	hän	
nousi	Helsingin	maanmittauspiirin	
johtavaksi	 toimitusinsinööriksi.	
Piiri-insinööriksi	 hänet	 nimitettiin	
1972,	missä	virassa	hän	johti	isoksi	
kasvanutta	 maanmittauspiiriä	
yhdentoista	vuoden	ajan.	1983	oli	
sitten	 vuorossa	 siirtyminen	 isom-
piin	saappaisiin	maanmittaushalli-
tuksen	kiinteistöosaston	johtajaksi	
ja	 osastopäälliköksi.	 Tätä	 virkaa	
Jorma	 Kantola	 hoiti	 ansiokkaasti	
ja	itseään	säästämättä	kymmenen	
vuotta,	aina	eläkkeelle	jäämiseensä	
saakka	1993.

Teknillisen	 korkeakoulun	 kiin-
teistöopin	 professorin	 virkaa	 eri	
määräyksin	 Kantola	 hoiti	 1975–
1976	 puolentoista	 vuoden	 ajan.	
Oman	toimensa	ohella	hän	palasi	
hoitamaan	em.	professuurin	tehtä-
viä	myös	syksyllä	1980.	Kiinteistö-
opin	dosenttina	hän	toimi	vuosina	
1976–1985.	

Kantola	 tunnettiin	 työpaikoil-
laan	riuskoista	otteistaan	ja	töiden	
määrätietoisesta	 loppuunsaat-
tamisesta	 sekä	 perusteellisesta	
asiantuntemuksesta.	Hänen	johta-
mistapaansa	alaisiin	nähden	voisi	
luonnehtia	asiajohtamiseksi.	Pape-
reiden	piti	olla	kunnossa	ja	tulosta	
tulla.	 Esimerkiksi	 sopivat	 tulos-	 ja	
tavoitekeskustelut.	 Näitä	 käytiin	
1980-luvun	jälkipuoliskosta	lähtien	
Maanmittaushallituksen	ja	kentän	
yksiköiden	 kesken.	 Kantola	 hoiti	
keskustelut	 toimitustuotannosta	
vastanneiden	maanmittaustoimis-
tojen	johtajien	kanssa.	Apulaisensa	
kanssa	hän	kävi	yksityiskohtaisesti	
läpi	 kunkin	 yksikön	 tuotanto-	 ja	
resurssitilanteen.	 Hän	 oli	 kelloon	
katsomatta	 ja	 viikonvaihteetkin	
valmistellut	 aineistoja.	 Neuvot-
telumatkoilla	 hän	 yötä	 myöten	
puristi	 laskelmia	 käsin	 paperille	
isoksi	 ”lakanaksi”,	 minkä	 pohjalta	
seuraavan	 päivän	 keskustelut	
käytiin	ja	yksiköille	annettavat	re-
surssit	 asiallisesti	 päätettiin.	 Yksi-
köiden	päälliköt	olivat	 tyytyväisiä	
avoimeen	prosessiin	ja	siihen,	että	
he	 olivat	 mukana	 määrittämässä	
oman	 yksikkönsä	 tulostavoitteita	
sekä	sopimassa	sille	osoitettavista	
resursseista.	 Kun	 alussa	 elettiin	
vielä	 bruttobudjetoinnin	 aikaa,	
tuli	resurssit	sopia	ja	päättää	usean	
menomomentin	 osalta	 erikseen	
kussakin	yksikössä.

Kantolan	 asiantuntemusta	
käytettiin	 laajalti	 hyväksi	 myös	
maa-	 ja	metsätalousministeriössä	
erityisesti	kiinteistötehtävien	lain-
säädännön	 valmistelutyössä	 sekä	

erilaisissa	 kehityshankkeissa.	 Hän	
toimi	 valtioneuvoston	 asettaman	
Kiinteistötietorekisteritoimikunnan	
sihteerinä	 jo	 vuosina	 1968–1972.	
Kantola	 osallistui	 1983	 asetetun	
kiinteistönmuodostamistyöryh-
män	 toimintaan	 ja	 hänen	panok-
sensa	v.	1997	voimaan	astuneiden	
maakaaren	 ja	kiinteistönmuodos-
tamislain	 uudistamistyössä	 oli	
merkittävä.

Jormalta	riitti	aina	hymy	ja	jokin	
ystävällinen	 sana	 työtovereille	 ja	
yhteistyökumppaneille.	 Itseään	
henkilönä	tai	omaa	asiantuntemus-
taan	hän	ei	korostanut	tai	tuonut	
esille.	 Asiat	 ratkaisivat	 eikä	 hän	
joutunut	hakaukseen	mahdollisten	
henkilöristiriitojen	takia.

Eläkkeelle	 siirtyminen	 kuvasti	
hyvin	 Jorman	 asennetta	 työ-
hön.	Hän	painoi	viimeiseen	iltaan	
asti	 tehokkaasti	 töitä	 ja	 puhdisti	
työpöytäänsä.	 Sen	 jälkeen	 hän	
siirtyi	 vähin	muodollisuuksin	 elä-
kevaariksi	eivätkä	entiset	työtoverit	
vuosikausiin	 kuulleet	 hänestä,	
elleivät	ottaneet	yhteyttä	häneen.	
Yhteydenotosta	 hän	 toki	 oli	 aina	
hyvin	iloinen.	Kantolalle	myönne-
tyistä	 kunnia-	 ja	 ansiomerkeistä	
mainittakoon	 SVR	 R	 1,	 MM	 1633	
–	1933	ja	MIL:n	hop.	plakaatti.	So-
tilasarvoltaan	hän	oli	yliluutnantti.

Jo	 työvuosien	 aikana	 kesä-
paikka	Norrkullalandetissa	Sipoon	
saaristossa	 ja	 luonnon	 parissa	
toimiminen	olivat	Jormalle	tärkeitä.	
Lukuisa	määrä	halkomotteja	kesäs-
sä	 piti	 kuntoa	 yllä.	 Myös	 veneily,	
uinti	 ja	 hiihtäminen	 sekä	 perhe	
olivat	 lähellä	 hänen	 sydäntään.	
Nuorempana	hänen	talvisia	lempi-
harrastuksiaan	oli	yhdistetyn	hiihto	
mäkihyppyineen.
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