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Diplomi-insinööri Taisto Saaren-
taus kuoli 12. syyskuuta 2006 va-
kavaan sairauteen Keravalla. Hän 
oli syntynyt 20. lokakuuta 1925 
Tuusulassa.

Taisto Saarentaus, jonka tunnen 
vuodesta 1947 lähtien, on toiminut 
menestyksellisesti meille yhteisen 
maanmittausalan tehtävissä. Val-
mistuttuaan diplomi-insinööriksi 
vuonna 1953 hän toimi virkamie-
henä Maanmittaushallituksessa 
1.5.1952–1.8.1986. Hän on mai-
nitusta ajanjaksosta ollut Maan-
mittaushallituksen kartografi seen 
osastoon kuuluneen toimiston 
päällikkönä vuosina 1972–86.

Osan tästä ajasta hän on ollut 
alaisenani toimiessani osastopääl-
likkönä. Saarentaus on virkauransa 
aikana perehtynyt laajasti kartta-
tuotannon perusteisiin eli geode-
siaan ja kartografi aan. Siirryttyään 
vuonna 1961 geodeettisesta toimis-
tosta silloiseen kartografi seen toi-
mistoon hän sai tehtäväkseen Suo-
men ilmailukartaston luomisen. 
Ilmailumme nopea kehittyminen ja 

Maanmittausinsinööri ja Viipurin 
poika Pauli Valjus kuoli 9. elokuuta 
korkeassa 89 vuoden iässä sairas-
tuttuaan äkillisesti. Pauli Valjus 
muutti Savonlinnaan vuonna 1950. 
Hänen piiriinsä kuului Heinävesi, 
Enonkoski, Rantasalmi sekä osa 
Savonlinnaan ja Sääminkiä.

Pauli Valjus oli 1950–1980-lu-
vuilla yksi seudun tunnetuimmista 
miehistä. Maaseudulla hänet tun-
nettiin tietysti erityisesti.

1950-luvun alussa Valjus työs-
kenteli silloisessa maanlunastus-
lautakunnassa, jonka kautta moni 
Karjalaan kotinsa menettänyt sai 
uuden alun joko pientilana tai 
lohkottuna tonttina. Pauli Val-
jus sai monesta pientilallisesta 
elinikäisen ystävän. Muistan itse 
lapsuudestani, miten vaikea isän 
kanssa oli liikkua esimerkiksi Sa-
vonlinnan torilla, joka menneinä 
vuosikymmeninä oli myös maaseu-
tuväestön kohtaamispaikka. Moni 
muisti insinöörin ja kerrottavaa oli 
paljon. Isä jaksoi muistaa kaikkia 
tervehtijöitä, vaikka tiloja, joilla 

Savon muanmittari on poissa
Pauli Valjus

11.4.1917–9.8.2006

hän oli pitänyt lohkomistoimituk-
sen, oli satoja.

Moni muistaa isäni Paulin 
oikeudenmukaisena ja hieno-
tunteisena ammattimiehenä. Itse 
pääsin kesäisin pikkupoikana isän 
mukaan toimituksiin ja pääsin 
seuraamaan läheltä, miten isä Pauli 
työskenteli.

Monesti maanjakoon tuntui 
liittyvän jokin riita naapurusten 
kesken. Isä oli noiden riitojen 
keskellä yhtä paljon tuomari kuin 
maanmittari. Kun lohkominen tai 
tulevan tien paikka oli sovittu, oli 
sopu saavutettu myös naapureiden 
kesken.

Kerran Rantasalmella oli edessä 
tiukempi paikka ja 10-vuotisen 
pojan mieltä järkyttänyt paikka. 
Tulimme toimituspaikalle, jolloin 
isäntä huusi meille ase kädessä, 
että tänne ei ole tulemista.

Isä kurkki talon aitan takaa 
ja huusi takaisin: "Kumpi on pa-
rempi, se, että poliisi määrää tien 
paikan vai maanmittari?"

Isäntä pani aseensa pois ja 

pyysi peremmälle.
Illalla tien osakkaat olivat kaik-

ki tyytyväisiä. Keneltäkään ei men-
nyt tien alle kunnon metsää. Pois 
lähtiessä isä tokaisi talon isännälle: 
"Kun kunnolla olitte, en tee tuosta 
aseesta ilmoitusta polliisille."

Isäntä nyökytteli häpeissään.
Isä osasi kohdata ihmiset 

hienotunteisesti. Kerran Heinäve-
dellä oli toimitusaamuna vastassa 
surupukuinen nainen, joka kertoi 
miehensä ja poikansa hukkuneen 
edellisenä päivänä. Isä otti osaa ja 
ehdotti, että palataan lohkomistoi-
mitukseen myöhemmin. Emäntä 
kuitenkin totesi, että jos kuitenkin 
nyt, kun insinööri on taloon tullut. 
Isä lohkoi sovitun palstan pikkupo-
jan silmin katsottuna äärettömällä 
hartaudella.

Isä Pauli oli monessa mukana, 
reservin upseerien toiminnassa, 
Savonlinnan Mieslaulajissa sen 
perustamisesta lähtien ja vielä yli 
80-vuotiaana seniorilaulajissa sekä 
perustamassa myös luonnonmu-
kaisten viljelijöiden yhdistystä.

Hän oli meidän neljän lapsen 
mielestä aina hyväntuulinen, mut-
ta tiukka tapakasvattaja. Kirosanoja 
ei sallittu!

Näin ydinperheiden hajoami-
sen aikakaudella on jopa kiusallista 
todeta, että en muista isän koskaan 
oikein kunnolla ottaneen yhteen 
temperamenttisen äitini Tuijan 
kanssa. Ja avioliittoa kesti sentään 
lähes 60 vuotta.

Nuoremmille opiksi isä sanoi: 
– Sopikaa riitanne ennen nukahta-
mista. ”Anna pusu”, oli isä Paulin 
sovinnon ele vielä heinäkuun 
lopullakin. Muistinmenetyssaira-
us ei hänen ikuista huumoriaan 
nujertanut.

Ville-Veikko Valjus
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