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IN MEMORIAM

Maanmittausinsinöörien Liiton 
(MIL) monivuotinen puheenjoh-
taja ja aktiivinen järjestötoimija 
Mikko Uimonen menehtyi pitkän 
sairauden seurauksena 65-vuotis-
päivänään 14.6.2017 syntymäpaik-
kakunnallaan Helsingissä.

Mikko toimi useita kausia MIL:n 
puheenjohtajana 1990-luvun alus-
ta aina 2000-luvulle. Siitä seurasivat 
monet kansainväliset tehtävät. 
Kansainvälisen maanmittariorga-
nisaation FIG:n toiminnassa hän oli 
vahvasti mukana. Mikko edusti tois-
takymmentä vuotta MIL:issa FIG:n 
7. komissiossa (kiinteistörekisteri 
ja tilusjärjestelyt) ja oli komission 
varapuheenjohtajana 2002–2006. 
Lukuisat olivat ne Mikon kansainvä-
liset ystävät, jotka kyselivät hänen 
kuulumisiaan meiltä vielä kesäkuun 
alussa FIG:n Working Weekissä 
Helsingissä.

Hänelle läheisessä pohjoismai-
sessa yhteistyössä Mikko oli MIL:n 
puheenjohtajuutensa mukaisesti 
useita vuosia mm. pohjoismaisen 
maanmittausinsinöörien yhteis-
elimen, Ombudsmannarådetin, 
jäsenenä ja puheenjohtajanakin. 
Hänen johdollaan järjestettiin 
mm. Järvenpäässä Pohjoismainen 

Maanmittarikongressi sekä Imatral-
la Ombudsmannarådetin kokous. 
Hän toimi myös Maankäyttö ry:n 
puheenjohtajana.

Mikon työura alkoi diplomi-
insinööriksi valmistumisen jälkeen 
vuonna 1977 Oulun maanmit-
taustoimistossa kaavoitustehtä-
vissä. Sieltä hän palasi vuonna 
1983 kotiseudulleen Helsinkiin 
maaseudun kehittämistehtäviin 
maaseutupiiriin. Näissä tehtävissä 
kului kymmenen vuotta ja tähän 
työjaksoon sisältyy maaseutupiirin 
virkamiehelle harvinainen työteh-
tävä. Mikko toimi erillismääräyksen 
turvin Pernajan Torsbyn metsäuus-
jaon toimitusinsinöörinä 1987–90 
ja vei hankkeen valmiiksi alusta 
loppuun.

Maaseutuhallinnon jälkeen 
Mikko siirtyi 1993 Maanmittauslai-
toksen palvelukseen. Pääasiallinen 
tehtäväkenttä oli tilusjärjestelyjen 
kehittäminen. Kun Maanmittaus-
laitos siirtyi prosessiorganisaati-
oon, tuli Mikosta ensimmäinen 
tilusjärjestelyprosessin omistaja. 
Mikko työskenteli virkauransa 
loppuun asti tilusjärjestelyiden 
parissa. Laajoista ja pitkäkestoisista 
tilusjärjestelyistä siirryttiin nope-

ampaan ja asiakaslähtöisempään 
toimintamuotoon. Metsä- ja hanke-
tilusjärjestelyt sekä vaihtomaiden 
hyödyntäminen olivat Mikon kes-
keistä osaamista. Näin toteutettiin 
mm. suojelualueita.

Mikko oli kiinnostunut kirjalli-
suudesta ja teatterista. Hän osal-
listui säännöllisesti Uudenmaan 
maanmittariklubin teatteri-iltoihin. 
Veneily ja Kemiönsaaren kesämök-
ki olivat Mikolle tärkeitä. Perhe, 
Margit, Laura ja Anne sekä Oki, 
olivat hänelle läheisiä.

Mikko oli työtoverina aina 
hyväntuulinen, positiivinen ja seu-
rallinen. Erityisenä taitona hänellä 
oli aina saada toinen tuntemaan 
itsensä tärkeäksi ja toivotuksi kes-
kustelukumppaniksi. Hänen taiton-
sa kuunnella ja rakentaa erilaisista 
mielipiteistä yhteistä näkemystä 
on ollut ihailtavaa. Hän uskoi alan 
nuoriin tekijöihin ja halusi kannus-
taa heitä niin ammatillisesti kuin 
järjestötoiminnassakin.

Timo Potka, Kalle Konttinen 
ja Pekka Lehtonen 
Mikon monivuotiset  
työtoverit ja ystävät

MATTI NISSINEN 
1947–2017

Kaupungingeodeetti, DI, Matti 
Nissinen menehtyi sairauskoh-
taukseen 16.5.2017. Matti Nissi-
nen syntyi Joensuussa. Hän oli 
Otaniemen maanmittausosaston 
vuosikurssia 1966 ja valmistui 
vuonna 1971. Hänellä oli puolus-
tusvoimien maavoimien kuvantul-
kintaupseerin koulutus. Riihimäen 
kaupungingeodeettina Nissinen 
toimi vuosina 1983–2011, minkä 
jälkeen hän jäi eläkkeelle.

Matti Nissisen työura alkoi jo 
14-vuotiaana Imatran rautateh-
taalla kesätöissä. Myöhemmin 
Imatran kaupunki tarjosi kesätöitä 
mittausryhmän apurina, jossa 
opiskeluaikanakin sitten avautui 
kesätyömahdollisuuksia vähän 
vaativammissa tehtävissä. En-
simmäinen vakituinen paikka 
tarjoutui Posti- ja telelaitoksessa 
mm. kaapelireittien kartoittamisen 
parissa heti valmistumisen jälkeen. 
Myöhemmin, vuodesta 1974, ar-
meijajakson jälkeen Nissinen työs-
kenteli Maanmittaushallituksen 
Asemakaavamittaustoimistossa 
Helsingissä sekä Oulun maanmit-
taustoimistossa. Pohjoisen vuosina 
maanmittaustoimistossa valmistet-
tiin mm. karttoja Kalajoelta Kuu-


