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P ä ä K i R J O i t U s

Mitta aMisen MUllistUKset  
Ma anMittaUsalalla

ieLä VuonnA 1920, heti Suomen it-
senäistymisen jälkeen, 70 % väestöstä V On pelottavaa, kuinka 

pieni on Suomessa ja 
Pohjoismaissa tiettyjen 
teknologioiden osaajien 

lukumäärä.

sai elantonsa maataloudesta. Nyt, vaikka 
syömme paremmin kuin koskaan, työllis-
tää maatalous vain vaivaiset 4 % väestöstä. 
Syy tähän on tietysti rationalisointi, me-
kanisointi ja viime aikoina digitalisointi. 
Voisi ajatella, että maatalous ei ole enää 
Suomelle tärkeä. Mutta tämä olisi virhe: 
täytyyhän syödä!

Samanlainen kehitys on näkynyt 
maan mittausalalla, etenkin geodesiassa. 
Syy tähän on myös teknologinen kehitys: 
digitaaliset teknologiat, näihin perustuvat 
satelliittipaikannus – GPS-paikannin on 
tietokone! – ja uudet kartoitusmenetel-
mät kuten ilmalaserkeilaus, sekin täysin 
digitaalista. Kehityksen seurauksena 
suuri määrä kenttä- tai toimistotyötä on 
rationalisoitu pois: vertauskuvana jo 
kauan sitten maisemasta poislahonneet 
kolmiomittaustornit.

Kuten maataloustuotanto on laadul-
taan ja monimuotoisuudeltaan aivan eri 
luokkaa nyt kuin juuri itsenäistyneessä 
Suomessa, on myös maanmittausala ny-
kyään vaikuttavan monimuotoista ja sen 
”tuotteet” historiallisesti vertaansa vailla. 
Tämä vaatii pieneltä ammatinharjoittaja-
kunnalta osaamistason, josta 1920-luvun 
suomalaiset geodeetit olivat voineet vain 
haaveilla. Uudessa maanmittausteknolo-
giassa näen kolme päälinjaa: digitaali- eli 
tietokoneteknologia – englanniksi ICT – , 
satelliittipaikannus ja muut avaruustek-
nologiat kuten maanmittausalan kau-
kokartoitus, satelliittialtimetria ja pai-
novoimakentän kartoitus avaruudesta, 
sekä ”kansan geodesia”, uudet mahdolli-
suudet tavalliselle kansalaiselle osallistua 
ympäristönsä kartoitukseen.

Alan koulutus ja opetus, kaikilla tasoil-
la, on keskeistä. Jos se ei vastaa haasteisiin, 
on suuri vaara, että uusia teknologioita 
tullaan käyttämään ilman tarvittavaa pe-
rusteiden ymmärtämistä ja osaamista, ja 
voi syntyä hyvinkin kalliita möhläyksiä.

Korkea osaamistaso myös kansallisesti 
on siis olennaista. Akateemisessa kou-
lutuksessa yhdistyy tutkimus ja opetus. 
Yksi osaamisalue, jossa Aalto-yliopisto on 
perinteisesti ollut vahva, on koordinaat-

tijärjestelmät ja -muunnokset Suomessa. 
Aalto-yliopiston maanmittarit ovat olleet 
aktiivisesti mukana konsultoimassa mm. 
kuntia. Satelliittipaikannuksen tuloksena 
modernit vertaus- ja korkeusjärjestelmät 
ovat perinteisiä hyvin paljon tarkempia. 
Tärkeämpi ero on, että ne ovat geosentrisia 
eli sidottuja Maan massakeskipisteeseen 
tai vastaavasti geosentriseen vertausel-
lipsoidiin.

Uuden teknologian tuoma äärimmäi-
nen tarkkuus tuo mukanaan omia ongel-
mia: vertausjärjestelmää määritettäessä on 
otettava huomioon mannerten hidas tek-
toninen siirtoliike sekä Fennoskandi assa 
postglasiaalinen maannousu. Kaikkialla 
maapallolla on otettava huomioon meren-
pinnan nousu yhdistettäessä mareografien 
ja satelliittien merenpinnan mittauksia. 
Tarvittava asiantuntemus on uusi. 

Yleiskartoituksessa on jo melkein 
vuosisadan ajan käytetty ilmakuvausta 
eli fotogrammetriaa stereokuvausmene-

telmänä. Aivan viime vuosina käyttöön 
on tullut uusi ilmalaserkeilausteknologia, 
joka on aidosti kolmiulotteista. Yhdessä 
digitaalikuvauksen kanssa se voi lähiai-
koina kokonaan korvata perinteisen ilma-
kuvakartoituksen. Menetelmässä yhdistyy 
digitaalitekniikka ja satelliittipaikannus: 
kuvauskoneen tarkka sijainti avaruudessa 
saadaan satelliittipaikannuksen avulla. 
Menetelmä on vasta äsken kehittynyt 
riittävän kypsäksi operationaaliseen 
käyttöön, mutta alalla on vielä paljon 
menetelmätutkimusta tehtävissä.

Siinä missä tähän saakka on käytetty 
paperikarttoja, otetaan enenevässä määrin 
käyttöön sähköisiä aineistoja, sähköisesti 
visualisoituina: GPS-autonavigaatio on 
jo osaa päivittäistä elämää, mutta myös 
esim. kaavoituksessa ja infrarakentamisen 
suunnittelussa nähdään yhä enemmän 
kolmiulotteisia visualisaatioita, joiden 
sisällä havaitsija voi liikkua. Kansantason 
malli on Google Earth. ”Kansan geodesia” 
merkitsee, että myös tavallinen kansalai-
nen voi osallistua käytännön kartoitusteh-
täviin, lisätä paikallistietoja, paikkaan si-
dottuja valokuvia jne. Äärimmillään tämä 
merkitsee sitä, että kansalainen liikkuu 
maisemassa päässään ”lokaatiolasit”, jotka 
näyttävät alueen paikkatietoa näkyvän 
maiseman päälle käyttäen integroitua sa-
telliitti-, inertia- ja maamerkkinavigaatio-
ta. Tämän vision suurimmat haasteet ovat 
ohjelmiston saralla. Tässä visionääriset 
yksilöt ja pikkufirmat voivat pärjätä hyvin.

Lähitulevaisuudessa, itse asiassa jo 
nyt, tulemme näkemään aivan uusia 
osaamisalueita: nykypaikannusteknolo-
giat, paikkaperusteiset palvelut, tukiase-
mapalvelut jne. Akateemisen opetuksen 
ja tutkimuksen merkitys alalla tulee 
korostumaan entisestään. On suorastaan 
pelottavaa, kuinka pieni on tällä hetkellä 
Suomessa ja jopa Pohjoismaissa tiettyjen 
teknologioiden osaajien lukumäärä!
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kirjoittaja simuloidut lokaatiolasit 

päässään. Laitteessa on integroitu 

gPS- ja inertiapaikannus, silmä-

lasinäyttö kameroineen, langaton 

liitäntä paikkatietokantaan ja älykäs 

maamerkkinavigointisofta.


