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Maanmittausneuvos Osmo (Ossi) 
Lauri Aatos Niemelä kuoli pitkä-
aikaisen sairauden murtamana Es-
poossa 7.10.2014. Hän oli syntynyt 
21.8.1926 Vilppulassa. Jos keneen 
niin Niemelään liittyi käsitteenä 
kartta. Hän itse kirjoitti peruskartan 
historiakirjassa Peruskarttamme 
pitkä polku luvun ”Neljä vuosikym-
mentä topografina ja kartografina. 
Suunnistuksen myötä kiinnostuin 
kartoista jo 1940-luvulla…” 

Niemelä kirjoitti ylioppilaaksi 
Haapamäen yhteiskoulusta 1946. 
Oli luontevaa, että hän hakeutui 
maanmittarin uralle. Hän valmistui 
diplomi-insinööriksi Teknillisen 
korkeakoulun maanmittausosas-
tolta 1952.

Niemelä oli mukana peruskar-
toituksessa vuodesta 1952 vuo-
teen 1977, jolloin ensikierroksen 
viimeinen karttalehti painettiin. 
Hän tunsi kartanvalmistuksen 
läpikotaisin maastotyöstä paina-
tukseen. Erityisesti maastotyönte-
kijät, topografit, arvostivat hänen 
osaamistaan. Niemelä kehitti 
myös kokonaan uudentyyppisen 
”tiestön peruskartan”, GT-kartan, 
jonka isäksi hänet voidaan nimetä. 
Nykyisten ulkoilukarttojen valmis-
tuksen voidaan katsoa lähteneen 
liikkeelle hänen aloitteestaan. 
Hänen työuraansa sisältyi manu-
aalisesta kartanvalmistuksesta 
siirtyminen tietokoneaikaan, mitä 
hän oli kehittämässä. Niemelä toimi 
Maanmittauslaitoksessa topografi-
insinöörinä 1952–71, Karttapainon 
(sittemmin Karttakeskus) johtajana 
1972–83 ja Kartografisen osaston 
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osastopäällikkönä 1984–90, mistä 
tehtävästä hän jäi eläkkeelle. Hän 
osallistui nuorimpana ikäluokkana 
jatkosotaan Tampereen ilmatorjun-
tayksikössä kuuluen kunniakkaa-
seen tammenlehvän ansainneitten 
joukkoon.

Osmo Niemelä kirjoitti sekä 
ammattiinsa että suunnistuk-
seen liittyviä kirjoja mm: Kart-
taopas SSL 1969; Suunnistuksen 
tarina 60, Suunnistus 60 vuotta 
1935–1995, SSL; Suomen karttojen 
tarina 1633–1997, Näin Suomi 
kartoitettiin katseltavaksi, 1998, 
Maanmittauslaitos, Karttakeskus 
Oy ja Suomen Kartografinen Seura; 
Maasto ja kartta, Kartanvalmistajan 
ja kartankäyttäjän käsikirja, 2004, 
Maanmittauslaitos, Genimap Oy 
ja Suomen Kartografinen Seura.

Suunnistuksen kehittäjänä 
Niemelän ansiot ovat mittavat 
ja moninaiset. Hän loi perusteet 
nykyiselle suunnistuskartalle. Hiih-
tosuunnistuksen muuttumisen 
umpihangessa kahlaamisesta 

latuverkon reitinvalintaan perustu-
vaksi toteutettiin Ruotsista tulleen 
opin mukaan hänen toimiessaan 
Suomi–Ruotsi-hiihtosuunnistus-
maaottelun ratamestarina Siun-
tiossa 1964. Hän oli ensimmäisissä 
suunnistuksen MM-kilpailuissa 
ratamestarina Fiskarsissa 1966. Nie-
melä oli Suomen Suunnistusliiton 
puheenjohtajana 1970–83 hank-
kien suunnistukselle julkisuutta 
erinomaista pr-työtä tehden. Hänet 
on ainoana nimetty Suunnistus-
liiton kunniapuheenjohtajaksi. 
Niemelä osallistui myös lukuisiin 
kansainvälisen Suunnistusliiton 
IOF-tehtäviin. Hän toimi SVUL:n 
varapuheenjohtajana 1982–93 ja 
oli vuosien SVUL Suurkisat pj.1975, 
-80, -85–86, -90. 

Suunnistajien, työkavereiden ja 
lähipiirissäänkin Osmo oli Ossi. Hän 
oli moninkertainen suunnistuksen 
maaotteluedustaja. Paras sijoitus 
Ossilla oli neljäs nelimaaottelussa 
Ruotsissa 1950. Suomen viesti-
mestaruuden hän voitti Vilppulan 

Vedossa 1953. Uskoisin hänen lu-
keneen parhaaksi saavutuksekseen 
XYZ:n riveissä saavutetun Jukolan 
viestin voiton Karkkilassa 1958. 
Me mukana olleet emme koskaan 
unohda, kun Ossi toi viestin ankku-
rina maaliin. Hän jatkoi suunnistus-
uraansa ikämiessarjoissa voittaen 
lukuisia Suomen mestaruuksia. 
Niemelälle myönnetyistä lukuisis-
ta ansiomerkeistä mainittakoon 
opetusministeriön hänelle 1990 
myöntämä liikuntakulttuurin ja 
urheilun suuri ansioristi.

Paitsi työkaverina ja suunnista-
jana minulla oli ilo olla Ossin kanssa 
monilla Lapin vaelluksilla niin kesäl-
lä kuin talvella. Jotkut niistä olivat 
hullun koviakin – ehkä siitä syystä 
muistoihin jääviä. Keskinäinen luot-
tamuksemme piti niin töissä, suun-
nistusviesteissä, kuin eräretkilläkin.

Osmo siunattiin Olarin kirkossa 
22.10.2014 lähiomaisten läsnäol-
lessa. Hänen viimeinen leposijansa 
on Espoon kirkon kappelin sotave-
teraanien uurnalehdossa. Kaipaa-
maan jäivät Irja-vaimo, pojat Lasse, 
Jussi ja Matti perheineen sekä sisar 
Ritva ja lapset, työtoverit sekä laaja 
ystävien joukko.

Yrjö (Yki) Teeriaho 
Kirjoittaja on Ossin kaveri 
töissä, suunnistajana ja 
eräretkillä
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