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In Memoriam

Veijo Klemetti 
1947–2019

(Photo: Vapo Oy).

provinssin Luonnonvarain ministeriön välillä 
vuosille 1977–1981. Kesän 1977 aikana Veijo 
osallistui kenttätöihin ja toimi tämän jälkeen 
projektigeologina toukokuusta 1978 vuoden 
1981 huhtikuuhun saakka. Kanadan työrupeaman 
jälkeen Veijo siirtyi Suomeen Valtion Polttoaine-
keskuksen palvelukseen; aluksi turvetoimialalle 
ja sitten tutkimusosastolle vuonna 1982.

Veijo Klemetin panos Vapo Oy:n syntymis-
prosessissa oli merkittävä. Hän organisoi tie-
donkeruun ja kenttätutkimukset Valtion Poltto-
ainekeskuksen silloisilta polttoturpeen tuotanto-
alueilta. Näiden tutkimusten tiedot edistivät Vapo 
Oy.n perustamista. Kun Vapo Oy perustettiin 
vuonna 1984, alkoi mittava työ yhtiön hallussa 
olevien soiden turvevarojen kartoittamiseksi. 
Kenttämittauksia näytteenottoineen suoritettiin 
useana kesänä ympäri Suomea ja Veijo organisoi 
tämänkin projektin kouluttamalla kenttätyö-
ryhmät, osoittamalla näytteenottopaikat sekä 
huolehtimalla näytteiden edustavuudesta.

Veijo Klemetti tunnettiin hyvin myös kan-
sainvälisissä turvepiireissä, koska hän esiintyi 
usein asiantuntijana alan kongresseissa ja semi-
naareissa. Veijo oli turvealan huippuammattilai-
nen, jonka taidoille oli kysyntää niin Irlannissa, 
Indonesiassa kuin Tulimaassakin saakka. Ehkäpä 
uran huipennuksena oli trooppisen turvetutkimus-
keskuksen perustamiseen liittyvän suunnitelman 
teko yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa 
1990-luvun lopulla.

Veijo Klemetti oli myös Suoseuran pitkä-
aikainen ja aktiivinen jäsen. Hän toimi 2000- luvun 
alusta lähtien myös Suoseuran yhtenä tilintarkas-
tajana aina vuoteen 2011 saakka.

Veijo Klemetti oli mietiskelevä ”korpifiloso-
fi”, kuten eräs toinen tunnettu kuhmolainenkin. 
Veijo oli hyvä seuramies, joka ei tuonut itseään 
esille muuten kuin sanoakseen punnittuja viisauk-
sia huumorilla höystettynä. Sellaisena me hänet 
muistamme ja tulemme aina muistamaan.

Timo Nyrönen & Eino Lappalainen

Surusanoma heinäkuun lopussa kertoi meille, 
että ystävämme suotutkija Veijo Klemetti on 
poistunut keskuudestamme sairauden murta-
mana 25.7.2019. Veijo Klemetti syntyi Kuh-
mossa 18.10.1947, mutta asui työnsä puolesta 
suurimman osan elämästään Jyväskylässä. 
Geologin uransa alkuvaiheessa Veijo hakeutui 
harjoittelijaksi tanskalaiseen Kryolitselskapet 
Oresund -nimiseen kaivosyhtiöön, joka vei hänet 
malmintutkijaksi Grönlantiin. Suo- ja turvetut-
kijan uransa hän aloitti 1970-luvun puolivälissä 
GTK:n tutkimusharjoittelijana Lapin aapasoilla. 
Seuraava kansainvälinen työvaihe seurasi Kana-
dassa, missä oli solmittu tutkijanvaihtosopimus 
GTK:n turvetutkimusten ja New Brunswickin 


