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erava–Lahti-oikoradasta tehtiin
poliittisella tasolla toteuttamis-
päätös viime kesänä ja sen jäl-

Tauno Suominen

KERAVA–LAHTI-OIKORATA
HAASTEELLINEN MITTAUSKOHDE

Oikorata Kerava–Lahti on

luonteeltaan valtakunnal-

linen hanke, joka kulkee

usean kunnan ja kahden

maakunnan alueella.

Hankkeella on merkittä-

viä ympäristövaikutuksia

ja vaikutuksia ympäröi-

vän alueen yhdyskunta-

rakenteeseen. Oikorata

helpottaa pääradan lii-

kennettä. Tämän lisäksi

oikoradalla on tärkeä rooli

itäiseen Suomeen ja edel-

leen Pietariin suuntautu-

vassa liikenteessä.

UUSI RATAOSUUS PITKÄSTÄ
AIKAA RAKENTEILLE

keen itse toteutus on käynnistynyt vauh-
dilla. Edellinen uusi rata rakennettiin
Parkanoon vuosikymmeniä sitten, joten
kokemusta tällaisen hankkeen toteutta-
misesta ei kenelläkään liiemmälti Suo-
messa ole. Ratapuolella on tehty viime
vuosina pääosin pieniä rataoikaisuja, ase-
mien parantamisia ja radan peruskun-
nostusta.

Oikorata Kerava–Lahti on luonteel-
taan valtakunnallinen hanke, joka kul-
kee usean kunnan ja kahden maakunnan
alueella. Hankkeella on merkittäviä ym-
päristövaikutuksia ja vaikutuksia ympä-
röivän alueen yhdyskuntarakenteeseen.
Oikorata helpottaa pääradan liikennettä.
Tämän lisäksi oikoradalla on tärkeä roo-
li itäiseen Suomeen ja edelleen Pietariin
suuntautuvassa liikenteessä.

Oikorataan sisältyy 63 kilometriä uut-
ta rataa ja hankkeen kustannusarvio on
330 miljoonaa euroa. Rakentaminen ta-
pahtuu 3–4 vuodessa. Hanke toteutetaan
kokonaisrahoituksella.

Mittausten kannalta hanke on haas-
teellinen johtuen sekä hankkeen laajuu-
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na 1995 suoritetusta ilmakuvauksesta.
Peitteisillä alueilla fotogrammetrista kar-
toitusta ei ole täydennetty maastomitta-
uksilla. Kartat ovat tämän vuoksi peittei-
sillä alueilla varsin likimääräiset. Run-
komittauksia ei alueella ole hanketta var-
ten suoritettu, vaan kartoitus on tukeu-
tunut Tielaitoksen runkopisteisiin ja val-
takunnallisiin runkopisteisiin.

Hankkeesta tehtiin poliittinen päätös
kesällä 2001 ja kaikkien hallintokiemu-
roiden jälkeen mittaustyöt oli mahdol-
lista käynnistää lokakuun alussa. Hank-
keen yleissuunnitelman tarkistus käyn-
nistyi koko alueella marraskuussa. Tar-
kistusta varten käynnistettiin samanai-
kaisesti hyvin massiiviset pohjatutki-
mukset. Ensimmäisen neljän sillan suun-
nittelu alkoi myös jo marraskuussa. Sa-
manaikaisesti käynnistyi myös Mäntsä-
län kohdalla Fortumin kaasuputken siir-
ron suunnittelu.

Mittausten kan-
nalta tämä tarkoitti
sitä, että runkomit-
taus koko hank-
keen alueella piti
olla valmiina käy-
tännössä marras-
kuussa, koska poh-
jatutkimukset piti
voida paikantaa.
Yleissuunnitelman
tarkistusta varten
tarvittiin likimää-
räinen maastomal-
li koko hankkeen
alueelta marras-
kuun lopussa. En-
simmäisten neljän
sillan suunnittelua
varten piti olla tar-
kat maastomallit
joulukuun alussa.
Kaasuputken siir-
ron suunnittelua
varten tarvittiin di-
gitaaliset kuva-
mosaiikit sekä
maastomalli joulu-

kuun alussa. Ensimmäisen urakkaosuu-
den rakennussuunnittelua varten varau-
duttiin tuottamaan tarkka maastomalli
heti tammikuun alussa. Yleissuunnitel-
man pohjakarttojen päivitys Mäntsäläs-
tä pohjoiseen oli ajoitettu tammikuun
loppuun ja Mäntsälästä etelään maalis-
kuun loppuun.

Vaihtoehdot
olivat vähissä

Mittaustekniikan kannalta hankkeen te-
kee vaikeaksi hankkeen ajoitus ja koko-

naisaikataulu. Käynnistyminen osui ajan-
kohtaan, jolloin perinteisen ilmakuva-
uksen suorittaminen on jo hyvin ongel-
mallista. Kuvausvalmistelut tämänkokoi-
sella alueella ovat sen suuruinen urak-
ka, että tätä vaihtoehtoa ei Tieliikelai-
toksen puolella edes vakavasti harkittu.
Ilmakuvauksen suorittaminen syksyllä
on aina riskipeliä ja onnistuminen vaatii
hyvää tuuria. Oikoradan maasto on pai-
koitellen fotogrammetrian kannalta hy-
vin hankalaa ja syyskuvauksen osalta
ongelmat vain lisääntyvät. Tieliikelaitok-
sen kokemusten mukaan fotogrammetri-
sen kartoituksen vaatimat maastotäyden-
nykset olisivat olleet hankkeen aikatau-
lu ja lähestyvä talvi huomioiden epätoi-
voiset.

Tieliikelaitos on soveltanut helikop-
terista tapahtuvaa laserkeilausta vuodes-
ta 1998 lähtien erityyppisillä suunnitte-
luhankkeilla. Menetelmästä on kertynyt
runsaasti kokemusta ja osaamista ja näin
uskalsimme tarjota sitä vaihtoehdoksi
näinkin vaativaan ja aikataulun kannal-
ta kriittiseen hankkeeseen. Laserkeilaus-
kin vaatii aina täydennykseksi maasto-
mittauksia ja näiden määrää suhteessa
kireään aikatauluun laskeskeltiin ja ar-
vioitiin pelonsekaisin tuntein. Ongelma-
nahan oli tältä osin lähestyvä talvi, joka
pahimmillaan estää maastotöiden suo-
rittamisen.

Uutena asiana tässä hankkeessa tuli
eteen laserkeilauksen käyttö olemassa
olevien pohjakarttojen päivitykseen. Täs-
tä ei Tieliikelaitoksella ollut aikaisem-
paa kokemusta, koska laserkeilauksella
on tähän asti tuotettu lähinnä maasto-
malleja. Uskoimme kuitenkin, että me-
netelmä taipuu tähänkin tarkoitukseen
ja tarjosimme sitä epäröimättä.

Aikamoisen haasteen maastotiedon
kerääjälle muodostaa tällaisessa hank-
keessa olevien eri osapuolten lukumää-
rä. Työllä on tietysti tilaaja, mutta hän-
hän ei näitä maastotietoja mihinkään tar-
vitse. Maastotietoja käyttävät suunnitte-
lijat, joita on monta. Yleissuunnitelman
tarkistuksessa on suunnittelijoina kaksi
eri yritystä. Neljän ensimmäisen sillan
suunnitteluun osallistuu kolme eri yri-
tystä. Lisää suunnitteluyrityksiä tulee
kuvaan mukaan, kunhan hanke etenee.
Suunnitteluyrityksillä on hyvin toisis-
taan poikkeavia ohjelmistoja ja työtapo-
ja. Lisäksi käsitykset maastotiedon omi-
naisuuksia ja laadusta vaihtelevat yri-
tyksittäin jonkin verran. Periaatteena on
kuitenkin se, että kaikille suunnitteli-
joille saadaan heidän tarpeisiinsa sopi-
vat maastotiedot tarkkojen aikataulujen
mukaan. Suunnittelijoiden aikataulut

desta että tiukasta toteutusaikataulusta.

Hanke mittausten
näkökulmasta

Kerava–Lahti-oikorata erkanee pääradas-
ta Tuusulan Tuomalassa ja liittyy Riihi-
mäki–Lahti-rataan Hollolan Hakosillas-
sa. 80 % oikoradasta kulkee Helsinki–
Lahti-moottoritien kanssa samassa maas-
tokäytävässä. Hankkeen alueelle osuvat
Keravan, Järvenpään ja Mäntsälän taaja-
mat. Muutoin hanke kulkee maaseutu-
alueella. Ratalinjaus ylittää useita jokia
ja kulkee jyrkkäpiirteisten kallioalueiden
halki. Maasto on varsinkin alueen poh-
joisosassa erittäin peitteistä.

Hankkeesta on valmistunut yleissuun-
nitelma vuonna 1998. Yleissuunnitelmaa
varten on tehty fotogrammetrisella kar-
toituksella 1:2 000 -mittakaavaiset poh-
jakartat sekä yleissuunnitelmatason
maastomalli. Kartat on valmistettu vuon-
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ovat kireitä, eikä niissä ole mitään löy-
sää maastotietojen keruuta varten.

Keilauksen
suunnittelu

Laserkeilauksen lähtökohtana oli hank-
keesta tehty yleissuunnitelma. Sen poh-
jalta määriteltiin alueet, joilta tarkka
maastomalli tullaan tarvitsemaan. Rata-
linjan lisäksi hankkeeseen liittyy suuri
määrä tiejärjestelyjä, joiden suunnittelu
vaatii myös maastomallin. Vanhan yleis-
suunnitelman pohjakartat käsittävät noin
500 metriä leveän alueen ratalinjan ym-
pärillä. Yleissuunnitelman mukaiseen
linjaukseen ei ollut odotettavissa suuria
sijaintimuutoksia, mutta radan korkeus-
tasoa oli määrä tarkastella ja lisäksi ra-
dan aiheuttamia tiejärjestelyjä.

Keilauksen suunnittelussa lähdettiin
siitä, että tarkka maastomalli laaditaan
100 metrin lentokorkeudesta tehdystä
keilauksesta ja pohjakarttojen päivityk-
seen käytetään 400 metrin lentokorkeu-
desta suoritettua keilausta. Tarkkaa maas-
tomallia varten jouduttiin näin ollen
suunnittelemaan koko hankkeen alueel-
le vähintään kolme rinnakkaista lento-
linjaa ja lisäksi ylimääräisiä lentolinjoja
tiejärjestelyjä varten. Karttojen päivitys-
tä varten tarvittava keilaus suunniteltiin
tehtäväksi kolmena rinnakkaisena len-
tolinjana. Mäntsälän kohdalla Fortum oli
suorittamassa kaasuputken siirron suun-
nittelua ja tätä varten suunniteltiin kei-
laus tarvittaville kohdille.

Digitaaliset ilmakuvat ovat keilausai-
neiston lisäksi välttämättömät sekä maas-
tomallin laatimisessa että pohjakartto-
jen päivittämisessä. Lisäksi arvioitiin,
että suunnittelijat tulevat tarvitsemaan
digitaalista ilmakuvamosaiikkia suunnit-
telun aikana. Kaasuputken siirron suun-
nittelu oli myös määrä tapahtua digitaa-
lista ortokuvamosaiikkia käyttäen. Maas-
tomallia tarvittiin kaasuputken siirron
suunnittelussa vain putken pystygeomet-
rian suunnittelussa.

Keilauksen yhteydessä päädyttiin
suorittamaan koko alueella ja molem-
missa lentokorkeuksissa samanaikainen
digitaalinen ilmakuvaus korkearesoluu-
tioisella kameralla. Näin varmistetaan se,
että maastomallin tuottamiseen ja kart-
tojen päivitykseen on käytettävissä riit-
tävän laadukas kuvamateriaali. Lisäksi
varauduttiin palvelemaan suunnittelijoi-
ta heidän kuvatarpeissaan.

Laserkeilaus on GPS-paikannukseen
perustuva globaali mittausmenetelmä.
Siinä käytetään suhteellisen harvoja
maastossa olevia tukiasemia. Tarkan
maastomallin tuottaminen tällä teknii-

kalla edellyttää hankkeen runkomittauk-
selta paljon suurempaa tarkkuutta kuin
tavanomainen fotogrammetrinen kartoi-
tus. Tämän vuoksi hankkeelle suunni-
teltiin mitattavaksi yhtenäinen runkopis-
teistö, joka tulisi toimimaan kaikkien
hankkeella suoritettavien myöhempien
mittausten lähtöpisteistönä.

Eihän tällainen urakka
mittaajan kannalta

helppo ole
Tieliikelaitos lähti hankkeeseen jo suh-
teellisen kokeneella henkilöstöllä. Muu-
tama henkilö on ollut päätoimisesti la-
serkeilaushankkeissa mukana jo vuodes-
ta 1998 lähtien. Suhteellisen isojakin
hankkeita oli tällä tekniikalla jo tehty.

Oikorata oli kuitenkin hankkeena si-
käli poikkeuksellinen, että hankkeen ko-
koon nähden aikataulu oli erittäin kireä.
Ensimmäiset aineistotoimitukset oli mää-
ritelty niin tiukalla aikataululla, että sel-
laisesta ei ollut aikaisempaa kokemusta.
Tekniset ongelmat ja niistä aiheutuvat
aikatauluongelmat olisivat erittäin koh-
talokkaita tässä projektissa. Erityisen
huolissamme olimme siitä, miten Tielii-
kelaitoksen maastomittausorganisaatio
selviää haasteesta. Tehtävä oli nimittäin
haastava, koska ensimmäiseksi piti suo-
rittaa suurta tarkkuutta vaativa runko-
mittaus. Tämän jälkeen oli vasta mah-
dollista aloittaa maastokartoitukset
GPS:llä ja takymetreillä.

Laserkeilausten onnistumisesta emme
sinänsä olleet kovin huolissamme, kos-
ka kokemusta oli toimimisesta hankalis-
sakin sääoloissa edellisenä syksynä. La-
serkeilaus onnistuu lähes säässä kuin
säässä eikä lehden putoamista puusta
tarvitse jäädä odottelemaan. Tietynlai-
sen ongelman muodostavat kuitenkin
digitaaliset ilmakuvat. Niiden osalta ol-
laan samojen realiteettien armoilla kuin
perinteisessäkin ilmakuvauksessa. Ma-
talalta suoritettavassa keilauksessa ku-
vien ottaminen ei ole suuri ongelma. Riit-
tää, että pilvikorkeus on lentokorkeutta
suurempi. Korkeammalta suoritettava
keilaus on kuvien kannalta paljon ongel-
mallisempi. Hyvälaatuisten kuvien saa-
minen 400 metrin korkeudesta edellyt-
tää suhteellisen kirkasta säätä eikä pil-
viä tietenkään saa olla.

Keilauksia alettiin suorittaa heti, kun
aloituslupa Ratahallintokeskukselta saa-
tiin. Keilaukset suoritettiin viikon kulu-
essa. Samanaikaisesti Tieliikelaitoksen
maastomittausorganisaatio hoiti GPS-tu-
kiasemia ja suoritti ensimmäisiä runko-
mittauksia. Tavoitteena oli, että kaikki
lumen tulon takia ongelmalliseksi muut-

tuvat maastomittaukset saataisiin suori-
tettua hyvissä ajoin loka-marraskuussa.
Runkomittaus oli erittäin kiireellinen
tehtävä, koska myöskään laserkeilausai-
neistoa ei päästäisi työstämään ennen
sen valmistumista.

Oikoradan maasto on paikoitellen ta-
vattoman hankala ja mittausten kannalta
erittäin peitteinen. Tieliikelaitoksen uu-
simmat GPS-GLONASS-vastaanottimet
tulivat tälle hankkeelle todella tarpee-
seen.

Hankkeen toteuttaminen lähti käyn-
tiin juuri niin rivakasti kuin olimme pe-
länneetkin. Yleissuunnitelman tarkistuk-
seen tarvittiin maastomallia nopeasti ja
pohjatutkimusten paikantamista varten
tarvittiin perusrunkopisteitä paljon suun-
niteltua aikaisemmin.

Huipputekniikka näyttää
tehonsa

Hankkeeseen keskityttiin muutaman vii-
kon ajan lähes koko mittausorganisaati-
on voimalla ja tulokset alkoivat näkyä.
Keilaukset saatiin suoritettua viikossa ja
kahden viikon jälkeen alkoi runkomitta-
us olla valmiina. Tämän jälkeen alkoivat
maastokartoitukset ja laseraineiston kä-
sittely. Hankkeella tehtävät työt kohdis-
tettiin niin, että kyettäisiin toimittamaan
aineistot suunnittelun vaatimassa tah-
dissa.

Laserkeilaus on kokonaan digitaali-
nen mittausprosessi, joten työn tekemi-
nen on mahdollista hyvin joustavasti.
Työläimpiä työvaiheita ovat aineiston
luokittelu ja koodaaminen. Tähän työ-
hön ei löydy kovin automaattisia työka-
luja, vaan työ on ihmistyötä. Tuotteen
laatu on pitkälti kiinni henkilön huolel-
lisuudesta ja osaamisesta. Silloin, kun
jalostettavaa aineistoa on paljon ja aika-
taulut kireitä, tarvitaan useita tekijöitä.

Oikoradan maasto on paikoitellen
maastomallin tekijälle kauhistus. Peit-
teisiä kallioalueita jyrkänteineen ja suu-
rine korkeuseroineen riittää, varsinkin
alueen pohjoisosassa. Lisäksi maan pin-
nan kasvillisuus vaihtelee suuresti ja vai-
keuttaa mallinnusta. Ensimmäisten pro-
sessointien perusteella laserkeilaus
näytti kuitenkin sopivan hyvin tämän-
tyyppiseen maastoon. Puusto ei aiheut-
tanut katveita maanpintamalliin ja alus-
kasvillisuuden suodatukseen löysimme
sopivat menetelmät.

Maaston mallintamisen kannalta eni-
ten pohtimista aiheutti maastomallin pis-
temäärän harventaminen, koska suunnit-
telijat haluavat tietokoneelleen mallin
mahdollisimman vähillä pisteillä. Tes-
tasimme erilaisia suodatustekniikoita ja
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olimme valmiit vastaamaan suunnitteli-
joiden hyvinkin yksilöllisiin toiveisiin.

Digitaaliset ilmakuvat onnistuivat
hyvin sekä matalalta että korkealta. Näin
käytettävissämme oli nopeasti digitaali-
nen ortokuvamosaiikki maastomallin
muokkaamiseen ja pohjakarttojen päivi-
tykseen. Varauduimme myös toimitta-
maan digitaalisia kuvia suunnittelijoi-
den käyttöön tarpeen mukaan. Matalam-
man keilauksen yhteydessä otetuista ku-
vista on mahdollista muodostaa ortoku-
vamosaiikki tarvittaessa jopa 2 cm:n pik-
selikoolla. Korkeammasta kuvauksesta
on mahdollista tuottaa kuvamosaiikki 10
cm:n pikselillä.

Suunnittelijoita
palvellaan

Tilaajan puolelta toimeksiannon vaati-
mus oli yksinkertainen. Suunnittelijoi-
den pitää saada aineistot aikataulussa ja
heidän pitää olla niihin tyytyväisiä. Tä-
mähän se on ollut tilanne jo aika mones-
sa tiehankkeessakin ja vaatimus ei si-
nänsä säikäyttänyt.

Ensimmäisenä toimitukseen lähti
yleissuunnitelman tarkistuksen maasto-
malli. Yleissuunnitelman tarkistuksessa
suunnittelijoina oli kaksi suurta insinöö-
ritoimistoa, joilla oli runsaasti aikaisem-
paa kokemusta maastomallien käytöstä.
Maastomalli toimitettiin pintamallina
Tielaitoksen formaatissa. Maastomallin
pistemäärää ei lähdetty optimoimaan,
koska mallin käsittämä alue oli mahdol-
lista rajata suhteellisen kapeaksi. Kum-
mallakaan suunnittelukonsultilla ei näyt-
tänyt olevan ongelmia mallin pistemää-
rien kanssa.

Seuraavaksi alkoi kaasuputken siir-
ron suunnittelu ja tässä tapauksessa
suunnittelija halusi käyttöönsä digitaa-
lisen ortokuvan keilauksen yhteydessä
otetuista digitaalisista ilmakuvista. Toi-
mitukset kykenimme suorittamaan no-
peasti ja saatuaan kuvamosaiikilla put-
kilinjan paikalleen suunnittelija määrit-
teli käytävän, josta hän tarvitsee maasto-
mallin. Maastomalli oli tässä tapaukses-
sa hyvin kapea ja näin pistemäärä ei ol-
lut ongelma. Putken pystygeometrian
suunnittelussa jopa haettiin mahdolli-
simman suurta tarkkuutta.

Ensimmäisten neljän sillan suunnit-
telu käynnistyi ripeästi ja siltapaikkojen
osalta maastomallia toimitettiin kolmel-
le eri suunnittelukonsultille. Konsulteilla
oli käytössä erilaisia ohjelmistoja ja mal-
liakin toimitettiin jo kolmessa eri for-
maatissa. Tässä vaiheessa ei vielä toimi-
tettu digitaalista ortokuvaa siltasuunnit-
telijoille, koska ensimmäisenä vaiheena

heillä on edessä siltojen geotekninen
suunnittelu.

Karttojen päivitystä varten muodos-
tettiin likimääräinen maastomalli van-
hojen karttojen käsittämästä alueesta.
Tästä mallista lasketaan korkeuskäyrät
ja päivitetään ne kartalle tarpeellisilta
osin. Maastossa tapahtuneet muutokset
määritettiin korkeamman keilauksen ja
digitaalisen ortokuvamosaiikin avulla.
Suurimmat muutokset alueella ovat ai-
heutuneet Helsinki–Lahti-moottoritien
rakentamisesta kartoituksen jälkeen.

Maastomittaukset
ovat työläitä

Laserkeilaustakin käytettäessä tarvitaan
melko paljon maastomittauksia. Keila-
uksella ei saada määritettyä rumpujen
vesijuoksujen korkeuksia eikä veden pei-
tossa olevien ojien pohjia. Pintakallioi-
den tarkka rajaaminen on suoritettava
maastossa, koska niitä ei keilausaineis-
tosta eikä digitaalisilta ilmakuvilta saa-
da määritettyä. Oikoradan sijoittuessa
moottoritien viereen joudutaan useiden
siltojen alustat mittaamaan maastossa

Maastomittaukset on suoritettu käyt-
täen sekä GPS-mittausta että takymetri-
mittausta. GPS-mittauksella on suoritet-
tu pääosa pintakallioiden rajauksista,
mutta peitteisyyden takia takymetrimit-
taus on ollut ainoa soveltuva tekniikka
monin paikoin. Maastomittaus vaatii
luonnollisesti runsaasti tukipisteitä, joi-
hin tukeutua.

Vaikka maastomittausten määrä on
vain murto-osa fotogrammetrisen kartoi-
tuksen yhteydessä tarvittavista, koostuu
niistä tämän suuruusluokan hankkeessa
kohtalainen työmäärä. Vaikka käytettä-
vissämme ovat nykyaikaisimmat taky-
metrit ja GPS-laitteet, ei tässä työssä näin
vaikeassa maastossa ole oikotietä onneen.
Maastotyöt on suoritettu keskimäärin vii-
den henkilön miehityksellä. Tällä hen-
kilömäärällä on pysytty aikataulussa
vaikka talvi tuli etelään paljon normaa-
lia aikaisemmin.

Mitä tästä hankkeesta
on tähän mennessä

opittu
Kyllähän tämäntyyppinen hanke on mit-
taajalle mielenkiintoinen, mutta samalla
erittäin stressaava. Tieto siitä, että tekni-
nen epäonnistuminen jossakin työvai-
heessa aiheuttaa pahimmassa tapaukses-
sa katastrofin, on koko ajan henkilöstön
ja projektipäällikön mielessä.

Tämäntyyppinen hanke vaatii huo-
lellista suunnittelua. Pitäisi osata enna-
koida hankkeen eteneminen mahdolli-

simman pitkälle. Tilaajakaan ei tämän-
tyyppisessä hankkeessa pysty antamaan
selkeitä ohjeita, aikatauluja ja vaatimuk-
sia, koska tilanne on hänellekin uusi ja
outo.

Organisaation, joka lähtee tämän-
tyyppiseen hankkeeseen, pitää olla
joustava. Resursseja on tarvittaessa voi-
tava keskittää suuria määriä johonkin
kohteeseen tai työvaiheeseen. Kaikki-
en projektissa työskentelevien henki-
löiden on ymmärrettävä, mitä ollaan
tekemässä ja valmistauduttava muka-
utumaan työn aikana ilmeneviin muu-
toksiin. Täysin täsmällisiä ja yksityis-
kohtaisia ohjeita ei voida antaa, koska
tilanne elää.

Tämäntyyppisessä hankkeessa ei voi
liikaa korostaa runkomittauksen tärke-
yttä. Rungon pitää olla tarkka ja liittä-
minen valtakunnalliseen koordinaatis-
toon oikein ratkaistu. Kaikkien hank-
keen toimijoiden on tukeuduttava sa-
maan perusrunkoon ja pisteistön on
säilyttävä alueella riittävän tiheänä
myöskin rakentamisvaiheeseen.

Oikoradan osalta runkomittaus hoi-
dettiin hyvin ja toimintaperiaate oli
myöskin tilaajan puolelta selkeä. En
jaksa uskoa, että tässä suhteessa hank-
keelle aiheutuisi ongelmia.
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