
6 MAANKÄYTTÖ 4|2014

Haastattelu: Pekka Lehtonen

Sven-Olof Lindfors –  
maanmittari ja sillanrakentaja

TAKSA-AIKAA JA KUUKAUSIPALKKATOIMISTO
Ahvenanmaalle siirtymiseen vaikuttivat sattuma ja lääninmaanmitta-
usinsinööri Alpo Hyhkö, joka määräsi vastaanhangoittelevan Sven-
Olofin hoitamaan edesmenneeltä taksainsinööri Bertel  Bomanilta 
jääneitä toimituksia. Toinen Ahvenanmaan taksainsinööri, voima-
kastahtoinen Bertel Fagerlund, sai hänet puhutuksi jatkamaan.

”Se oli onnellinen käänne pitkällä tähtäyksellä”, sanoo Sven-Olof. 
Hän työskenteli taksalla pari vuotta eli organisaatiomuutokseen 
vuoteen 1972 saakka ja arvelee olleensa yksi viimeisistä taksalla 
toimineista.

Mittava ura toimitusinsinöörinä, maanmittausjohtajana, kunnallis- ja 
 maakuntahallinnossa sekä luottamus- että virkamiehenä ja pohjoismaisen 
yhteistyön ytimessä.

Sven-Olof tuntee  Ahvenanmaan 
menneen ja nykyisyyden.  Bomarsundin 
linnoitus sijaitsee Maarianhaminan 
perustamisen juurilla.

VAIKKA SVEN-OLOF LINDFORSISTA on ajansaatossa tullut 
Mr. Ahvenanmaa, Ahvenanmaalle asettuminen tapahtui alkuaan 
vastahakoisesti. 

Vanhemmat olivat ahvenanmaalaisia, mutta olivat muuttaneet 
1930-luvulla mantereelle. Sven-Olof on syntyään Pietarsaaresta, 
asui sodan aikana Sipoossa ja kävi koulua Tammisaaressa.

Valmistuttuaan 1964 hän toimi Tammisaaren vt. geodeettina 
ja siirtyi sitten Turun maanmittaustoimistoon auskultantiksi ja 
maanmittausinsinööriksi. Turku onkin monen Ahvenanmaalle 
siirtyneen maanmittausvirkailijan lähtöluukku.

Pekka Lehtonen
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”Taksa-aika oli hyvää aikaa: töitä ei valikoitu, ne tehtiin nopeasti, 
ja vaikka taksa oli huono, ahkeroimalla pääsi tuloille.”

Vuonna 1972 Ahvenanmaalle syntyi kuukausipalkkatoimisto, 
jossa aluksi työskentelivät Sven-Olof ja Bertel Fagerlund sekä yksi 
teknikko. Vähitellen saatiin muitakin työntekijöitä. Ahvenanmaalle 
siirtyminen oli sikäli helpotus, että sai tehdä toimituksia pelkästään 
äidinkielellä, siis ruotsiksi. Nykyiselle auktorisoidulle kielenkääntäjäl-
le suomi ei opiskeluaikana vielä kovin sujunut. ”Yhteistyötä tehtiin 
toisen ruotsinkielisen teekkarin, Bernhard Biströmin kanssa. Tentit 
kirjoitettiin aluksi pari vuotta ruotsiksi, olihan esimerkiksi Arvid 
Wiialankin äidinkieli ruotsi.”

Kielitaito on rikkaus, ja Sven-Olof päätti jo tuolloin, että riippu-
matta, missä työskentelee, hän säilyttää suomen kielen taitonsa.

SAMA LAINSÄÄDÄNTÖ PÄÄPIIRTEISSÄÄN  
KUIN MANTEREELLA
”Ahvenanmaalla asianosaiset osoittautuivat kiinnostuneimmiksi ja 
tarkemmiksi toimituksen yksityiskohdista. Toimitusinsinöörin teke-
misiä kyseenalaistettiin ja kyseltiin menettelystä ja kustannuksista 
enemmän kuin Turun seudulla. Usko virkamieheen oli heikompi 
kuin mantereella. Myös sinuttelu oli vallitseva käytäntö.” 

Sympaattisimpina Sven-Olof pitää kaukaisen saaren, Kökarin 
asukkaita, joiden sanotaan olevan merirosvojen ja hylkeiden 
jälkeläisiä. Hän kertoo tarinaa, kuinka toimitusmatkalla istuttiin 
iltakonjakilla uskottujen miesten kanssa. Puolilta öin ei saatu 
taksia 10 kilometrin päässä olevaan majapaikkaan. Niinpä toinen 
uskotuista miehistä, muuten seurakunnan kanttori, päätti soittaa 
”pappipirulaiselle”. Pappi tulikin ja heitti toimitusmiehet kleinbus-
sillaan majapaikkaan keskellä yötä, iloisin mielin ja korvauksetta. 
Onhan pappi seurakunnan palvelija.

Lainsäädäntö on maanmittauksen osalta sama kuin mantereel-
la, joten työt ovat pääosin samanlaisia. Erona oli kotiseutuoikeus. 
Mantereeltakin tullut sai ostaa aikaisemmin maata, mutta lain-
huudon yhteydessä tutkittiin oikeus omistamiseen. Ellei 
sitä ollut, saattoi kunta, maakuntahallitus tai jokin muu 
ostohalukas ahvenanmaalainen tulla etuoikeudella väliin. 
Harvoin lunastuksiin ryhdyttiin. Säännökset muuttuivat 
1973: sen jälkeen piti ensin hankkia maakuntahallitukselta 
maaostolupa.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Sven-Olof tuli mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön Bertel 
Fagerlundin ja Arvid Wiialan jälkeen vuonna 1978 ja sitä 

talkoota riitti vuoteen 1991. Yhteistoimintaa oli kahdella alueella: 
yhtäältä järjestöjen välisessä toiminnassa yhdysmiehenä ja toisaalla 
pääjohtajatapaamisissa. Syynä tehtäviin oli varmaan yhtäältä ahve-
nanmaalaisuus – lähellä molempia maita ja toisaalta tukea lienee 
tullut varsinkin Turun suunnalta, Sven-Olof arvelee. Pohjoismaisen 
yhteystyön lisäksi Sven-Olof oli MIL:n hallituksen jäsen 1988–93.

Yhdysmiesneuvoston päätehtävä oli valmistella pohjoismaisia 
kongresseja. Sven-Olof on ollut valmistelemassa kolmea kongres-
sia, viimeisimpänä Tampere vuonna 1988. Kongressien suosio on 
laantunut tietysti useastakin syystä, mitä Sven-Olof pitää valitet-
tavana. ”Kyllä nykyisinkin löytyy aiheita ja ammatillisia ongelmia, 
jotka koskettavat suurta osaa maanmittareista.” Tanska on tietysti 
ongelma suomenkielisille. Silti Sven-Olof säilyttäisi skandinaaviset 
kielet kongresseissa.

”Pohjoismaisissa kokoontumisissa on tärkeää kokemusten 
vaihto: opitaan muiden lainsäädännöstä ja menettelytavoista. Myös 
sosiaalisen kontaktiverkon syntyminen on tärkeää. Pohjoismaiset 
kongressit alkoivat jo viime vuosisadan alussa Suomen vielä kuu-
luessa Venäjään. Suomalaiset matkustivat salaa Kööpenhaminaan. 
Tavoitteena oli nimenomaan ammatillisten kokemusten syven-
täminen. Vielä 1970-luvulla maanmittarin toimenkuvaan kuului 
hallita alaa laajasti. Nykyinen syventynyt ja samalla kaventunut 
ammattitaito ei suosi laaja-alaisia kongresseja vaan hakeudutaan 
oman sektorin tapahtumiin.”

MAAKUNTAPOLIITIKKO JA -VIRKAMIES
Vaikka olen tuntenut Sven-Olofin vuosikymmeniä, en ollut sel-
villä hänen maakunta- ja kunnallispoliittisen uran laajuudesta ja 
merkityksestä kuin ehkä häivähdyksen. Johtuu varmasti siitä, ettei 
hänellä ole tapana tuoda itseään tai saavutuksiaan esille. Eri miehet 
puhuvat ja eri miehet tekevät – kielestä riippumatta.

”Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin syttyi jo nuorena, koska 
isäni oli kunnallispoliitikko Tammisaaressa. Aina on ollut vaikea 
olla hiljaa, jos asiat yhteiskunnassa näyttävät menevän pieleen.”

Sven-Olof valittiin Ahvenanmaan maakuntapäiville vuonna 
1979. Siellä hän toimi 3 kautta, vuoteen 1991 saakka. Kaupungin 
valtuustonpuheenjohtajana hän toimi 6 vuotta ja vielä 2 vuotta 
kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Siis selvästi Rihtniemi-
luokan mies!

”Näissä tehtävissä luonnollisesti joutui olemaan osin virkava-
paalla ja perheen aikakin oli kortilla”, Sven-Olof aprikoi.

”Luottamustehtävissä kiinnosti erityisesti, että sai olla kehittä-
mässä nykyistä itsehallintolakia. Sehän on sekä eduskunnan että 
maakuntapäivien hyväksymä perustuslainsäätämisjärjestyksessä 
eikä sitä voi muuttaa ilman molempien suostumusta.”

– Miten itsehallintolakia on kehitetty?
”Nyt on autonomian ajan kolmas itsehallintolaki ja tendenssi 

on ollut, että enenevästi siirretään tehtäviä maakuntahallinnon 

”Pohjoismaisissa kokoontumisissa  
on tärkeää kokemusten vaihto; 

 opitaan muiden lainsäädännöstä ja 
menettelytavoista.”
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päätettäväksi. Kun Kansainliitto päätti Ahvenanmaan itsehallin-
nosta vuonna 1920, lausuttiin, että autonomisella Ahvenanmaalla 
pitää olla niin laaja itsehallinto kuin olematta itsenäinen valtio voi 
olla. Se vastaa esimerkiksi Fär-saarten ja Grönlannin itsehallintoa.”

Vuonna 1998 Sven-Olof siirtyi maakuntahallintoon Liikenne-
osaston osastopäälliköksi. Osastopäälliköksi siirryttyään hän toimi 
virkamiehenä ja lopetti luottamustehtävät. Työssään hän kohtasi 
samoja maanomistajia kuin tietoimituksen asianosasina mutta eri 
puolelta, nyt maantien puolelta.

Tähän virkauralta pyydetty ja luvattu kasku:
Sven-Olof oli pitämässä tietoimituksen kokousta ja sisään ryntäsi 

mies, joka enempiä kyselemättä huusi, ettei maalla ole niin suurta 
arvoa kuin täällä puuhataan. Kun Sven-Olof selitti, että kysymyk-
sessä on tietoimitus, jossa määritetään maanomistajille makset-
tavia korvauksia, muuttui miehen ilme. Hän havaitsi, että metsien 
veroluokitukseen liittyvä kokous onkin vasta seuraavalla viikolla.

ELÄKKEELLÄ AVAUTUI UUSIA URIA
Sven-Olof jäi eläkkeelle osastopäällikön virasta 11 vuotta sitten. 
”Sen jälkeinen aika on ollut toistaiseksi parasta aikaa”, hän naurahtaa.

No eiväthän hommat siihen loppuneet. Sven-Olof perusti 
yrityksen, jossa hän teki käännöstöitä ruotsin ja suomen välillä. 
Hän kertoo jo ennen eläkkeelle jäämistään päättäneensä tulevista 
toimista. Hän on hyvä esimerkki tulevaisuuden eläkeläisestä. Eihän 
meillä pitäisi olla varaa makuuttaa suurta, tervettä kansanosaa 
toimettomana.

Hufvudstadsbladetissa hän oli nähnyt ilmoituksen valantehneen 
kielenkääntäjän tutkinnosta. Päätti osallistua, selvitti tutkinnon 
ja ryhtyi eläkkeelle jäätyään tekemään käännöstöitä suomesta 
ruotsiksi. Pääasiallisia asiakkaita ovat olleet Manner-Suomen ja 
Ahvenanmaan viranomaiset.

Sen lisäksi Sven-Olof on toiminut turistioppaana Ahvenanmaal-
la. ”Vaimoni luki jostakin naistenlehdestä, kuinka ruotsalaisryhmä oli 
käynyt Iisalmessa ja oppaana toimi eläkkeellä oleva maanmittaus-
insinööri Viljo Åberg. Häntä kehuttiin ja ylistettiin niin paljon, että 
tuskin koskaan maanmittarina olisi saanut niin paljon kiitosta. Kun 
olin kiinnostunut Ahvenanmaan historiasta ja elinkeinoelämästä 
jne., päätin hakeutua opaskurssille. Parhaimpaan aikaan opastus-
tehtäviä saattoi olla 60 vuodessa, mutta nyt olen lopettanut.”

Ajelimme Ahvenanmaan teitä ja niinpä kysyin, että olenko 
hänen loisteliaan opasuransa viimeinen ryhmä. ”Syksyllä tulee 
vielä yksi.”

AUTONOMIA
Istuimme Bomarsundin rauniolle ja muistelimme Ahvenanmaan 
autonomian ja Suomen historiaa. Ahvenanmaan demilitarisoinnin 

juuret ovat täällä, Bomarsundissa. Toimittajan tavoittee-
na oli ollut selvittää, onko Ahvenanmaalla meneillään 
kansanäänestyksen valmistelua, kuten Krimillä juuri 
haastatteluaikoihin oli tehty, tosin venäläiseen tapaan. 
Olihan vuonna 1917 Ahvenanmaallakin kerätty nimiä 
Ruotsiin liittymiseksi.

No vakavasti: pohdimme sitä, miksi tämmöiset 
äänestyspuheet tuntuvat tänä päivänä lähinnä vitsiltä. 
Miksi olosuhteet ovat niin erilaiset kuin esimerkiksi Itä-
Ukrainassa tai muissa hulluuden pesäkkeissä?

Sven-Olof kertoo:
”Suomen sodan jälkeen, kun Suomi 1809 irrotettiin 

Ruotsista, seurasi Ahvenanmaa suurruhtinaskuntaan. Venäläiset ra-
kensivat Bomarsundin linnoituksen, joka sitten tuhoutui Oolannin 
sodassa. Tämän sodan seurauksena Ranska ja Englanti tieduste-
livat, haluaisiko Ruotsi ottaa Ahvenanmaan Venäjästä. Kuningas 
Oskar I kieltäytyi, kun oli riittävästi muutenkin ongelmia Venäjän 
kanssa. Sodan seurauksena sovittiin Ahvenanmaan demilitarisoin-
nista. No sopimuksesta huolimatta Venäjä rakensi ensimmäisen 
maailmansodan aikana Ahvenanmaalle linnoitteita.

 Kun tultiin sortovuosiin, Ahvenanmaalla syntyi huoli tulevai-
suudesta ja he pyrkivät Ruotsin yhteyteen. Se oli mitä luonnol-
lisinta ajateltuna 600-vuotinen Ruotsin aika, kieli, kulttuuri sekä 
venäläistämisen ilmeiset uhkat. Kuumana kesänä 1917 oli paljon 
tulipaloja ja niinpä kunnallismiehet kokoontuivat salaiseen ”pa-
lokuntakokoukseen”. Päätettiin perustaa toimikunta ja kääntyä 
Ruotsin kuninkaan puoleen Ruotsiin liittymiseksi. Se oli vaarallinen 
hanke, jonka seurauksena olisi voinut odottaa Siperia tai kuolema. 
Syntyi salainen ”Ålandsrörelsen” ja kerättiin salaisesti kansalais-
adressi, jonka melkein kaikki miespuoliset allekirjoittivat.

Sitten Suomi itsenäistyi ja alkoi sisällissota. Ahvenanmaalla 
hääräsi neljän valtion joukkoja: venäläisiä, suomalaisia, ruotsalaisia 
ja vihdoin myös saksalaisia.

Sodasta päästyä riita Ahvenanmaasta oli Ruotsin ja Suomen 
välillä suuri. Riita ratkaistiin Kansainliitossa 1921: saaret jäävät 
Suomeen ja niille annettiin itsehallinto. Ruotsi sai takeet, että Kri-
min sodan jälkeen päätetty demilitarisointi jää voimaan, samoin 
alueen neutraliteetti – Ahvenanmaa pysyy erilaisten konfliktien 
ulkopuolella.

”Autonomia ei ollut ahvenanmaalaisten idea, mutta kun se 
saatiin, sitä on taitavasti hyödynnetty”, Sven-Olof painottaa. ”Olo-
suhteet ovat kehittyneet niin erinomaisesti autonomian myötä, 
että jos nyt tehtäisiin kysely, suuri enemmistö asettuisi valtioliitoksia 
vastaan.”

Totesimme Ahvenanmaan tarina on kuin Suomen tarina: epä-
todennäköinen, ja on ollut monta historianpolun haaraa, joissa 
on asetuttu oikealle tielle. Siinä on sopimisenmallia maailman 
riitapukareille.

Kelpaa maita mitata.

 ”Taksa-aika oli hyvää aikaa:  
töitä ei valikoitu,  
ne tehtiin  nopeasti,  
ja vaikka taksa oli huono,  
ahkeroimalla pääsi tuloille.”


