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ukupolven vaihdos aihe-
uttaa työelämässä ehkä
enemmän kitkaa kuin en-
nen, koska mm. maanmit-
tausalalla muuttuu työ-

välineistö ja tekniikka erityisesti atk:n
takia nopeammin kuin koskaan aikaisem-
min. Nopea kehitys edellyttää yhä vauh-
dikkaammin IT-teknologian omaksu-
mista ja hallintaa. Tämä mahdollisim-
man hyvän substanssiosaamisen lisäksi.

Meillä fossiileilla, jotka ehdimme elää
ja toimia ajassa, jossa kehityksen ja muu-
toksen vauhti ei ollut niin kaamea, ehti
syntyä muutoksiin toisenlainen lähesty-
mistapa kuin nuorella polvella nyt tun-
tuu olevan. Muutoksiin suhtauduttiin
varauksellisesti, niitä mietittiin ja val-
misteltiin hartaasti, jopa liiankin perin-
pohjaisesti. Määrärahoista oli aina kova
pula ja investoinnit vaativat aina tarkkaa
perustelua. Kehittämisprojekteihin suh-
tauduttiin hyvin vakavasti ja sitoutu-
neesti. Projektit valmisteltiin huolella ja
iskulause ”Kustannusraameissa ja aika-
taulussa pysyminen on insinööritaitoa”
oli arvossaan. Tietysti saattoi kuulla
muunlaisiakin ajatuksia, kuten ”Tiedät-
tekö, miksi naiset pitävät virkamiehistä?
…No siksi, että ne tekevät kaiken niin
hitaasti ja kahteen kertaan.”

Entäs tämä uusi aktiivinen nörttien
polvi, joka on omaksunut tämän atk:n
kanssa toimimisen jollei nyt aivan äi-
dinmaidossa niin kuitenkin huomatta-
van nuorena. Nuorten sisäänmeno atk-
kulttuuriin tapahtuu ilmeisesti pelien
muodossa ja sama henki tuntuu jatku-
van työelämässäkin, joka on herkästi sit-
ten yhtä peliä. Eipä tässä saisi tietysti
paljon moitteen sanaa päästää, koska atk-
osaamistahan tässä on vuosikausia
perätty. Mutta ei kai tässä niin ihan saisi
käydä, että atk:lla pelaaminen onkin tär-
keämpää kuin itse ammattiosaaminen?

Tämä nörttien maailma on oikeastaan
aika ihmeellinen. Kun jostain löytyy kiin-
nostava ohjelma, niin sitä pitää päästä
pian kokeilemaan. Projektit eivät olekaan
enää systemaattisesti suunniteltuja vaan
pilotteja tai bench markeja. Näin pääsee

ikään kuin pelaamaan ja katsomaan, että
tulikos siitä jotain hyödyllistä vai eikö.
Jos ei onnistunut niin ”so what”? Aikaa
ja rahaahan siinä palaa, mutta pääasia,
että on kivaa. Onko taloudesta huolehti-
minen sitten vain fossiilien asia? Miten-
käs sitten kun heistä aika jättää?

Nörttien maailmassa kännykät ovat
varsinaista kulutustavara ja esteetöntä
käyttöaluetta. Fossiilien rooli on tässä-
kin lähinnä maksumiehen tehtäviä.

Me fossiilit olemme tupanneet aika-
naan käyttämään työvälineitämme nuu-
kasti ja arvostaen. Käytettiinhän kynän-
pätkätkin loppuun erilaisilla jatkeilla.
Asiakirjat kollattiin määrävälein ja pan-
tiin järjestykseen ja huolellisesti talteen.
Sama tahti jatkuu tietysti atk-kaudella.
Määrävälein tehdään back upit ja huo-
lehditaan siitä, että tietokoneen muistia
ei kuormiteta tarpeettomasti.

Mitä tekee nörtti. Hänelle atk-kausi
on ollut aina olemassa ja tietokoneiden
resurssit ovat ehtymätön luonnonvara.
Tietokoneen kiintolevylle voi kerätä mitä
vaan ja ostaa uutta muistia kun se on
täynnä. Ellei niin tehdä niin mistään ei
tule mitään. Sähköposti on varsinainen
kommunikointiparatiisi, johon kerään-
tyy tulevia ja lähteviä juttuja. Se toimii
nörteille oivana automaattisena arkis-
tointivälineenä, jossa on jopa tuhansia
viestejä. Jotkut kutsuvat näitä nörttejä
sitten superkäyttäjiksi tai sikakäyttäjiksi
riippuen, miltä kantilta asiaa katselee.

Niin, että mitenkäs tämä tasapaino
löytyisi? Tarvitaan syvällistä ammatti-
taitoa, itse asian hyvää osaamista ja sen
lisäksi nykyaikaisten työvälineiden oi-
vallista hallintaa. Joskus on aivan usko-
matonta kokea, kuinka nörtit, jotka ovat
osaavinaan ohjelmat ja koodaamisen,
ovat ehdottoman vakuuttuneita siitä, että
se todistaa heidän hallitsevan myös itse
substanssin. Sitä vakaumusta ei sitten
murra mikään muu kuin ”kantapään”
kautta kokeminen. Tosin siinä sitten
vasta palaa aikaa, rahaa ja hermot.

Eikä tämä fossiilien ja nörttien raja
niin yksioikoinen ja ikäsidonnainen ole.
Kyllä nörttien pilotit ovat tunkeutuneet

fossiili-ikäpolvenkin sekaan ja ehkä nört-
tipolvenkin seasta saattaa joku fossiili-
orientoitunutkin löytyä, tosin harvem-
min.

Eipä maailma tietystikään niin mus-
tavalkoinen ole. Maanmittaritkin ovat
kaikki insinöörejä, joita hallinto, henki-
löstö ja taloudenpito ei niin hirveästi
kiehdo, mutta tämä oman alan tekniikka
kyllä ja siihen kuuluu atk välttämättö-
mänä osana. Emme me fossiilitkaan enää
tosissaan kuvittele pyörittävämme ”piik-
kisikaa” tai selailevamme funktiotauluk-
koja. Vaikka oma viehätyksensä oli
manuaaliajassa, kun näki miten tuloksia
syntyi pala palalta ja juoni oli koko ajan
käsissä.

Miten nörtit ja fossiilit suhtautuvat
uusimpaan haasteeseen eli todellisuu-
den mallintamiseen kolmiulotteiseksi?
Se onkin sitten jo toinen juttu.

Nörtit vastaan
fossiilit


