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Aktiivinen 
 arkistonhoitaja
Toivo Kivipelto

Maanmittauksen historia on  
keskeinen osa maamme historiaa ja  
sen säilyttäminen on aina vaatinut  
aktiivista työtä.

 ”Kahta samanlaista  
päivää tuskin oli.”

Pöydällä näkyvät maakirjat 
tulivat Timo Luoma-aholle 
tutuiksi arkistonhoitajana.

MAANMITTAUSLAITOKSEN ARKISTONHOITAJANA vuo-
sina 1972–1990 toiminut Timo Luoma-aho (s. 1935) sai päästö-
todistuksen Alajärven keskikoulusta vuonna 1953. Siihen aikaan 
koulussa ei annettu minkäänlaista ammatinvalinnan opetusta. 
Armeija-aikana Korialla eräs ruotukaveri kertoi mittausteknikon 
kurssista. Timo innostui asiasta, hakeutui kurssille Jyväskylään ja 
lähti teknikon todistus kädessään maailmalle. Ensimmäinen työ-
paikka oli Ikaalisissa. Vuonna 1957 töitä löytyi Helsingistä. 

”Parin vuoden päästä ilmaantui Maanmittauslaitoksen perus-
karttapuolelle houkutteleva tehtävä: lääninmaanmittauskonttorien 
peruskarttojen mikrofilmaukset. Hain paikkaa ja sain sen. Tämän 
työn parissa kiertelin kuusi vuotta kaikkien läänien maanmittaus-
konttoreissa”, muistelee Timo Luoma-aho. ”Hankin niistä peruskar-
toille kiinteistöjen rajat koko Suomesta.”

TOIMISTOSTA TOIVEAMMATTIIN
Syksyllä 1966 Timo siirtyi opiskelemaan Helsingin teknilliseen kou-
luun, josta valmistui maanmittausteknikoksi vuonna 1969. Tutkinto 
vei hänet ensin Helsingin maanmittaustoimistoon, sittemmin Es-

poon kaupungin palkkalistoille ja lopulta vuonna 1972 Maanmittaus-
hallitukseen, josta Timo siirtyi arkistonhoitajan tehtävästä eläkkeelle 
vuonna 1990. Timo toimi myös Maanmittaushallituksen museon 
vastaavana hoitajana ja oli mukana Tekniikan museon hallinnossa.

”Maanmittauskonttoreita kierrellessä avautui tilaisuus tutus-
tua konttorien muihinkin tehtäviin. Etenkin konservointi tuntui 
kiinnostavalta. Kun sitten tulin MML:n arkistonhoitajaksi näin, että 
myös Maanmittauslaitoksen jakoarkistossa oli konservointitarvetta 
ja ehdotukseni mukaan konservointitoiminta aloitettiin meilläkin. 
Hankin varusteet ja tilat, palkattiin kaksi konservoijaa. Vähän myö-
hemmin aloitettiin ehdotuksestani myös arkistomme mikrofilmaus. 
Kustannussäästöä saatiin, kun kuvaajiksi otettiin kaksi sivaria. Tämä 
aloitettiin 1970–80 lukujen vaihteen tienoilla. Myös 1800-luvun 
korvaamattomat maakirjat olivat pahasti rispaantuneet. Ne piti 
korjata ja laittaa uusiin kansiin.”

”Samoihin aikoihin oli myös suunnitteilla koko laitoksemme 
muutto Pasilaan. Pääsuunnittelija Runo Harmolta oli unohtunut 
piirustuksista Maanmittausmuseo kokonaan. Kun sen kuulin, esi-
tin heti riittävän suuret vaatimukset sekä museon näyttely- että 
varastotiloille. Museon juuret ovat kuitenkin jo 1800-luvulla ja 
ensimmäiset laajemmat näyttelyt järjestettiin vuonna 1933 MML:n 
300-vuotisjuhlissa. Vanhimmat karttakirjat ovat 1600-luvulta ja van-
hin näyttelyesineistö luetteloitiin jo vuonna 1941. Museon kohtalo 
oli nyt vaakalaudalla, mutta DI Jorma Törmäsen avulla tilat saatiin. 
MML:n museokokoelmat lienevät Pohjoismaiden suurimmat ja 
arvokkaimmat ja se pitänee paikkansa”, arvioi Timo Luoma-aho. 
Nykyään Maanmittausmuseon näyttely sijaitsee Jyväskylässä 
MML:n toimipisteen yhteydessä. 

Perinteistä kiinnostunut mies oli siis löytänyt toiveammatin. Tosin 
oli ilmeistä, etteivät kaikki MML:n johdossa tuolloin osanneet arvos-
taa historiaa yhtä paljon, sillä Timolle annettiin kirjallinen määräys, 
että museotoimintoihin sai käyttää vain 12 tuntia kuukaudessa. 
Niinpä museoon liittyvää työtä oli pakko tehdä myös vapaa-ajalla. 

”Arkistonhoitajan tehtävä oli erittäin mielenkiintoista, kahta 
samanlaista päivää tuskin oli. Kutakuinkin kaikki Suomen historian-
tutkijat kävivät arkistossa etsimässä aineistoa. Akateemikot Kustaa 
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Vilkuna ja Eino Jutikkala olivat vakituisia vierailijoita, samoin 
lukuisat professorit, kuten Heikki Ylikangas, Heikki Rantatupa ja 
Mauno Jokipii, muutamia tunnetuimpia mainitakseni. Myös mo-
nien historiallisten romaanien kirjoittajat etsivät arkistosta aineistoa.”

Eri arkistojen hoidossa esiintyvät käytännön haasteet olivat 
yhteisiä. Timon ehdotuksesta aloitettiin arkistonhoitajien neuvot-
telupäivät, joita pidettiin 1–2 vuoden välein. 

KIRJALLISTA TOIMINTAA
MML:n ja Tielaitoksen yhteinen kaskukirja Hiusristikko hukassa 

julkaistiin vuonna 1988 (WSOY). ”Tielaitos oli aikaisemmin ke-
rännyt kaskukokoelmia, mutta niitä ei kertynyt tarpeeksi, kertoi 
tiemestari Jaakko Heinonen eräässä tapaamisessa. Jospa MML 
tulee mukaan, niin varmaan saadaan kasaan kunnon kaskukirja, 
ehdotin. Järjestin kaskukilpailun alkajaisiksi, ja päätteeksi oli arvokas 
julkistamistilaisuus MMH:ssa”, muistelee Timo. Parhaat palkittiin.

Timon ja Sulo Harviman aloitteesta pitkän ja kiemuraisen pro-
sessin jälkeen syntyi myös MML:n asiakaspalvelusanasto (Valtion 
Painatuskeskus 1990). Se tuli hyvään tarpeeseen. Kolmas Timon 
ehdotuksesta toteutettu maanmittausalaan liittyvä kirja oli Perus-

karttamme pitkä polku (2011). Timo oli vielä mukana kirjoittamassa 
artikkelia peruskartan kiinteistörajaelementin historiasta yhdessä 
Pentti Laurilan kanssa.

JUURET ETELÄ-POHJANMAALLA
Timo Luoma-ahon sukujuuret ovat Alajärven Luoma-ahon kylässä. 
Siellä vaikutti 1800-luvun lopulla ns. beckiläinen herätysliike, joka 
korosti jokapäiväisten velvollisuuksien täyttämistä ja ahkeruutta. 
Timon isoisä Elias oli yksi Alajärven beckiläisyyden keskeisiä vaikut-
tajia ja oli pitkään kirkkoraadissa kirkkoherra Jonatan Johanssonin 
ja tämän pojan Erikin apuna. Erik muutti nimensä Erkki Kailaksi 
ennen arkkipiispaksi tuloaan. 

Myöhemmin nuorisoseuraliike ja monet yksityiset sivistämisak-
tivistit nostivat voimakkaan kylähengen. Pienestä eteläpohjalaises-
ta kylästä on lähtöisin puolikymmentä kansanedustajaa. Sotien 
jälkeen kylä teollistui paikallisten yrittäjien ahkeruuden ansiosta. 
Tällä hetkellä noin sadan asukkaan kylässä on etupäässä metallialan 
teollisia työpaikkoja noin 300. 

Timo Luoma-aho oli jo oppikouluaikana kotiseutuhenkinen. 
Tämä henki on ollut taustalla hänen myöhemmässä työssään, myös 
uudella kotiseudulla Espoossa. Erityisesti eläkkeelle jäätyään Timo 
on tutkinut sekä synnyinkylänsä että Espoon historiaa.

Timon toimittama ja osittain kirjoittama Luoma-ahon kyläkirja 1 
(Gummerus 1991, 431 s.) herätti huomiota monipuolisuudellaan ja 
täsmällisyydellään. Suurelta osin Timon käsialaa on myös vuonna 
1994 valmistunut Laaksolahti – Pitkäjärven syleilyssä, sekä omaa 
kouluaikaa käsittelevä Opintiellä – Alajärven keskikoulu 1949–53. 
Myöhemmin myös isän ja äidinpuolen suvuista on julkaistu laajat 
sukukirjat. Timo ehti toimia monet vuodet Laaksolahden huvilayh-
distyksessä ja oli perustamassa Espoon perinneyhdistys Aurora ry:tä 
(nykyisin Espoon perinneseura). Laajasta kotiseututyöstä Timolle 
myönnettiin vuonna 2007 kotiseutuneuvoksen arvonimi. 

Muita Timon harrastuksia ovat olleet rakentaminen ja musiikki. 
Timo lauloi Espoon mieslaulajissa, kunnes äkäinen kurkkutulehdus 
pakotti luopumaan harrastuksesta kokonaan. Eläkkeelle jäämisen 
jälkeen viulunsoittoharrastus löytyi uudelleen. Timo ehti soittaa 
pitkään viulua ja bassoa Espoon pelimanneissa sekä orkesteri Mui-
naisissa. Rakennuksia Timo on ehtinyt toteuttaa lukuisia sekä Espoo-

seen, Alajärvelle että kesämökin Kirkkonummelle. ”Kun on maalla 
syntynyt ja siellä ruotuväkiaikaan saakka elänyt, niin pakostakin 19 
vuoden aikana oppii tekemään yhtä ja toista käytännön askaretta.”

Pääkaupunkiseudulla Timo osallistui aktiivisesti kunnallispolitiik-
kaan. Eräs merkittävistä asioista, joihin Timo oli aktiivisesti vaikut-
tamassa, oli Kehä II:n rakentaminen. Lehtipolemiikki Länsiväylässä 
ja Helsingin Sanomissa asian puolesta kesti kymmenisen vuotta. 
Länsiväylä-lehdessä Timo oli aktiivisin Kehä II:n rakentamisen 
puolustaja. Näitä vaiheita on kuvattu päätoimittaja Uolevi Itko-
sen toimittamassa kirjassa Kehä II. Vuosina 1996–2000 Timo toimi 
Espoon kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna.

Harrastuksiin on kuulunut myös opiskelu. Lukioverkko 1950-lu-
vun maaseudulla oli harva, joten lukio jäi tuolloin käymättä. Timo 
suoritti Viherlaakson aikuislukiossa ylioppilastutkinnon vuonna 
2000, vain vuoden opiskelun jälkeen. Se oli Espoon vanhimman 
opinahjon nopeusennätys!

Timolta on tänä syksynä ilmestynyt muistelmateos Elon mainin-

geissa, jota voi tilata kirjoittajalta (timo luoma-aho.fi) 

 ”Eri arkistojen hoidossa 
esiintyvät käytännön 

haasteet olivat yhteisiä.”

Maarekisteritoimisto 11.1.1973. Takana vas. Martti Hautala,  
Heikki Heikkilä, Eetu Merus, Pertti Saarelainen ja Timo  Luoma-aho, 
 eturivissä vas. Tarja Lindahl, Ritva Linnakylä, Tuula Natunen, 
Kerttu Löyttyjärvi ja Angelita Mattila.

Toivo Kivipelto on opetusneuvos, Timo Luomaahon luokka
toveri oppikouluajalta, Alajärven lukion pitkäaikainen 
rehtori ja historiantutkija. 


