
Pienyritys voi edustaa 
huippu asiantuntemusta
Haastattelu Pekka Lehtonen

VideoDronen tapaaminen oli rohkaisevaa: vain mielikuvitus on 
rajana asiantuntemuksen kehittämisessä ja tuotteistamisessa. 
Siinä Suomelle mahdollisuus laajemminkin.

VideoDrone hakee nousua 
Euroopan markkinoilta.
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 ”Tieto lisää käyttöä, ja 
 sovellutusmahdollisuuksia 
on paljon.”

© VideoDrone
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PAIKKATIETOMARKKINOILLA törmäsin yritykseen, jota 
en ennen ollut tavannut. Juhani Mikkola esitteli yrityksensä 
VideoDrone Finland Oy:n tuotteita ja palveluita. Kun yritys toimii 
Jyväskylässä, sovittiin tapaamisesta, kun seuraavan kerran poikkean 
kotimaakuntaani Keski-Suomeen.

Ajellessani kohti Keljonkankaalla sijaitsevaa VideoDronea 
radiouutisissa kerrottiin, kuinka eräiden suurvaltojen vakoilu oli 
onnistunut saamaan haltuunsa valtaisan määrän SIM-korttien 
avauskoodeja. Pohdiskelin, voisivatko VideoDronen tuotteet, 
pienoishelikopterit, olla muun ohella vakoiluvälineitä. Mikkola 
oli kertonut, kuinka hänen helikopterinsa lensivät Vihtavuoren 
ammustehtaalla tapahtuneen räjähdysvaaran aikana tutkimuslen-
toja. Vaaratilanteen vuoksi tehtaan ympärille määrättiin säteeltään 
350 m:n turvavyöhyke, jonne ei voitu mennä. Kuvaukset tehtiin 
380 m:n etäisyydeltä. Miksi ei tällainen härveli voisi toimia myös 
vakoilutarkoituksissa!

HUIPPUTEKNOLOGIAA METSÄN KESKELLÄ
Yritys sijaitsee Ruokomäentiellä. Kun navigaattori ei tunnistanut 
kiinteistön osoitetta ja kun ajelin metsäisellä, iljanteisella kylätiellä 
perille löytämättä, hiipi mieleen ajatus salaperäisyydestä. Soitin, 
ja vasta Mikkolan puhelinohjauksen perusteella pääsin perille. 
Suuri omakotitalo metsän keskellä, sivussa Ruokomäentieltä. Rouva 
oli pihalla vastassa ja ohjasi minut sisään, ei olohuoneeseen, ei 
toimistoon vaan melkein laboratoriolta vaikuttavaan työpajaan. 
Pajassa oli työpöytiä, hyllyt täynnä erilaisia rakennusosia ja tarvik-
keita ja ylimmällä hyllyllä kymmenisen pienoishelikopteria. Yksi oli 
asetettuna ergonomiseen telineeseen: kokoamistyö meneillään.

Mikkola sanoo olleensa kiinnostunut jo rippikouluiästä 
kaikenlaisista härveleistä ja jo koulupoikana rakenteli kauko-
ohjattavia (RC-) lennokkeja ja helikoptereita. Harrastus jatkui ja 
syveni aikuisiässä. Hän on koulutukseltaan elektroniikka-asentaja 
ja työskenteli aikaisemmin talotekniikan ja lämpöpumppujen 
maailmassa Jyväskylästä käsin. Varhaisessa vaiheessa hän laittoi 
kopteriin pokkarikameran ja siitä syntyi ajatus tiedonkeruun mah-
dollisuuksista ilmakuvaustekniikkaa käyttäen. ”Pienkopterilla on 
laajat mahdollisuudet ilmakuvaukseen ja sillä pääsee paikkoihin, 
jonne isolla kalustolla ei voi mennä”, Mikkola esittelee.

HARRASTUKSESTA YDINOSAAMISEEN
Noin neljä vuotta sitten hän rakensi ensimmäisen kauko-ohjattavan 
multikopterinsa. Mikkola selventää, että tavallisessa helikopterissa 

on päämoottori ja pyrstömoottori ja kääntyvät roottorin lavat, 
multikopterissa on tyypillisesti 4–8 moottoria ja sitä ohjataan vain 
moottorien kierroslukua säätämällä. 

”Oli halu tehdä parempi väline kuin kaupasta voisi ostaa, varsin-
kin, kun saatavana oli koptereita vain rajoitetusti. Se vei mukanaan”, 
Mikkola kertoo. Kopteriin suunniteltiin hiilikuituinen runkorakenne 
ja laminointi tehtiin käsin itse. Vihtavuoren vaaratilanteessa käy-
tettiin prototyyppiä ja se rohkaisi eteenpäin. Sattumienkin kautta 
päädyttiin siihen, että kehitetään oma tuoteperhe ja rekisteröidään 
tuotemerkki VideoDrone®.

”Valmistamme koptereita video-, still-, lämpökamera- ja 
väärävärisovelluksiin sekä ortokuvaukseen ja teemme näillä ku-
vauksia. Näistä viisto- ja ortokuvaukset liittyvät mm. maankäytön 
suunnitteluun. Suunnitelma voidaan sijoittaa maisemaan. Kuntien 
yhteistyöelimille saatetaan viistokuvata kaikki vireillä olevat kyseis-
ten kuntien kaava-alueet. Pistepilvien avulla saadaan määriteltyä 
pinnan muoto ja näin esimerkiksi laskettua tilavuudet louhoksissa 
tai sorakuopissa.”

”Pienkopterien käyttö rajoittuu pienehköihin alueisiin. Niiden 
lentokorkeus on enintään 150 m lentoturvallisuuden vuoksi. Kop-
teriin on oltava näköyhteys ja etäisyys enintään 500 m eikä lennetä 
lentokenttien lähialueilla. Suositus on myös, ettei yleisömassan 
yläpuolella lennettäisi. Mitään lentolupaa ei tarvita.” 

Yhdellä lennolla voidaan kuvata noin 50 ha. Tarkkuus on huo-
mattavan suuri: pikselikoko 150 m:n korkeudesta kuvattuna on 
3,5 cm. ”Kun tarvitaan pieneltä alueelta tarkkaa tietoa, nopeasti ja 
matalin kustannuksin, siinä on kopterin markkinarako.”

VERKOSTOITUMINEN ON ELINEHTO
– Kopterit ovat oma osaamisensa, mutta mistä on tullut kuvauksiin 
ja käsittelyyn liittyvä tuntemus?

VideoDronella on yhteistyökumppaneina mm. Mosaic Mill ja 
Pieneering, joilla on sekä ohjelmistot, että prosessointitaito. Siinä 
sivussa on Mikkola itsekin perehtynyt varsinaiseksi asiantuntijaksi: 
netissä on vietetty hirveä määrä aikaa. VideoDronen ominta ovat 
laitevalmistus, laitteistot, huolto ja koulutus. Kuvauksia tehdään 
rajallisesti aikataulujen salliessa. Monet asiakkaista prosessoivat 
itse kuvaustulokset.

Mikkolan mukaan ortokuvaus koptereilla ja 3D-mallinnus tu-
levat lisääntymään. Kopteri on pienen alan nopea kartoitusväline.

– Asiaan perehtymätön saattaa ihmetellä, millä kuvaukset 
orientoidaan?

”GPS antaa koordinaatit ja inertiatekniikalla hoidetaan kallis-
tusten mittaukset.” 

Haastattelija yrittää pohtia, mihin käyttötarkoituksiin koptereita 
tarvitaan ja eikö kysyntä ole vain muutamia kappaleita.

”Käyttäjistä maanrakennusyritykset ovat suurin ryhmä. Mainos-
toimistot käyttävät kopteria perinteisen ilmakuvauksen keinoin.” 
Mikkolan visio on kuitenkin tekninen ilmakuvaus. Hän näyttää 
hyllystä kopteririviä ja siellä on lämpökamera. Sen avulla poliisi ja 
pelastuslaitos voivat etsiä kadonneita. Sillä tutkitaan myös kauko-
lämpöputkistojen vuotoja tai muuntaja-asemien kontaktihäiriöitä 
sekä rakennusten lämpövuotoja.

Mikkola kertoo esimerkin, jossa 120 m korkeassa piipussa oli 
tapahtunut räjähdys ja vauriot piti selvittää. Kohteeseen ei voitu 
mennä nosturilla ja alueella ei saanut lentää miehitetyllä ilma-
aluksella. Tutkimus oli mahdollista suorittaa vain videokameralla 
varustetulla multikopterilla. Kuva zoomattiin piipun sisälle, josta 
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sitten liekkien lomasta vaurioitunut kohta löytyikin, ja voitiin tehdä 
suunnitelma vian korjaamiseksi. Huimaa! 

– Eikö tämmöinen ole kuitenkin ääriharvinainen tilanne? Mistä 
syntyy massakysyntä?

”Tieto lisää käyttöä ja sovellutusmahdollisuuksia on paljon. 
Voidaan tarkistaa siltoja, vesitorneja ja maneesien kattorakenteita 
jne. Uusia käyttötarpeita ilmenee koko ajan. Poliisi voi lähettää 
kopterilla vaikkapa neuvottelupuhelimen piirityksessä olevalle, 
aseistetulle, vakavasta rikoksesta todennäköisin syin epäillylle. Sitä 
ennen epäilty pitää löytää metsästä ja se käy lämpökameran avulla. 
Kopterin avulla voidaan tehdä vaikkapa ilmanlaadun mittauksia tai 
kiinteistövälittäjä kuvata myyntikohteen.”

Siirrytään vielä ulommaksi maanmittauksen ytimestä eli kop-
tereiden rakentamiseen.

”Kaikki osat ostetaan alihankintana. Kokoaminen ja tuotekehit-
tely tapahtuvat VideoDronessa.” Mikkola kertoo, että kevytrakenteet 
tehdään hiilikuidusta ja osat 3D -tulostuksina. 3D-osat ovat todella 
vahvoja: toimittajan hennoilla sormilla ei pysty rikkomaan eikä 
kuulemma vahvemmillakaan. ”Hiilikuitu on kestävä, kova ja kevyt 
materiaali, ja 3D- tulostuksella voidaan tehdä minkämuotoisia osia 
tahansa.” Mikkola istuu alihankkijan kanssa tietokoneen ääreen ja 
ajatukset, osin yöllä tajuntaan tunkeutuneet, muokataan yhdessä 
3D-malliksi. Demonstraatio on avartava. Haastattelija luuli tätä 
ennen, että 3D-tulostus on vielä propellipäiden puuhastelua, mutta 
oli yllättävää, että tulostusta voidaan käyttää jo massatuotantoon 
ja vaikkapa itse propellien pyörittämiseen!

”Pienoiskopterissa on yli 100 erillistä osaa ja niitä tulee yli 10 
maasta. Hiilikuiturungot tehdään Suomessa, hiilikuituinen levy-
materiaali Kaukoidässä, 3D-osat Jyväskylässä. Lisäksi tarvitaan 
mm. radio-ohjaimet, kamerat, autopilotit, ohjaimet, moottorit, 
potkurit. Jokaista moottoria ohjataan 400 kertaa sekunnissa.” 
Hengästyttää!

OMA YRITYS –  
EI RAJOJA LAADUNPARANTAMISESSA
VideoDronen toimintaidea on, että asiakas saa käyttövalmiin 
tuotteen, koulutuksen ja myöhemmin myös huollon ja teknisen 
tuen. ”Jos vaikkapa uuden käyttöidean keksinyt henkilö haluaa 
perustaa sen toteuttamiseksi yrityksen, VideoDrone tarjoaa laitteet, 
koulutuksen ja auttaa yritystoiminnan käynnistämiseksi. Laitteita 
myydään vain ammattikäyttöön.” 

Markkinointi käy nettisivujen avulla ja henkilökohtaisin kon-
taktein. Myös vientiä ollaan käynnistämässä, lähinnä Eurooppaan. 
”Kiinalaiset ovat markkinoilla netin kautta, mutta he eivät tarjoa 
kokonaisuutta, esimerkiksi koulutusta ja huoltoa. EU:n alueelle 
on veikattu 13 mrd:n markkinoita tälle alalle laitteineen, sovel-
lutuksineen ja palveluineen.” Siinä on tulevaisuutta! Haastattelija 
laskeskelee vaikutuksia, jos siitä vaikkapa 1 mrd pesiytyisi Ruo-
komäen tielle.

”Uuden yrityksen perustaminen on helppoa, mutta jos aikoo 
hakea jotain avustusta tai apua yrityksen käynnistämiseen, tilanne 
muuttuu totaalisesti. Itselleni byrokratia on vastenmielistä, mutta 

Pekka Lehtonen
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VideoDrone Finland Oy

• ainoa suomalainen  
kuvauskoptereita ammatti
käyttöön valmistava yritys

• tuotekehitys v:sta 2011
• perustettu 2012,  

osakeyhtiöksi 2013
• osakkaita: 2 
• lukuisia alihankkijoita ja 

 yhteistyökumppaneita

P I E N O I S H E L I KO P T E R I

• lentoaika jopa 40 min,  
pyrkimys lisätä 1 tuntiin

• kopterin halkaisija alle 80 cm
• lentopaino alle 5 kg 
• moottoreita 4–8
• sähkökäyttöinen
• käyttömahdollisuudet:  

video, still, lämpö,  
orto ja väärävärikuvaukset  
sekä mahdolliset muut 

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy auttoi tämän vaiheen 
yli. Heidän toiminnastaan voi antaa arvosanan kiitettävä+++”, 
Mikkola arvioi.

– Mitä positiivista on yritystoiminnassa?
”Saa olla itsensä herra. Voi tehdä niin hyvää työtä kuin haluaa, 

eikä kukaan esimies ole ojentamassa, että kustannuksia pitää 
karsia laadun kustannuksella. Kun internet ja ylipäätänsä tälläkin 
alalla kansainvälistyminen lisäävät kilpailua, on lisäpotkua vään-
nettävä jostakin, millä erottuu. Se on räätälöinti, kokonaispalvelu 
ja hyvin tehty työ, siis parhaiten tehty. Asiakaspalvelua ei voi 
tuoda ulkomailta.”

Asiakkailta saatu positiivinen palaute on paras kiitos. Se antaa 
voimaa haasteiden yli ja kannustaa eteenpäin.

Siinä näkemyksiä, jotka sopivat muuhunkin yritystoimintaan 
kuin helikopterien lennätykseen. Ne sopivat kaikkeen työn 
tekemiseen.

Seurasi yksi haastattelutapaamisen vaativimpia hetkiä. Ajo 
yliliukasta Ruokomäentietä takaisin hiekoitetuille teille. Ovella, 
metsämaiseman keskellä, palautui ajatuksiin jälleen tämä sala-
peräisyys. 

– Voiko helikoptereita käyttää vakoilutoimintaan?
Haastateltava pidättäytyy selvästi vastaamasta: ”Siihen aihe-

piiriin kuuluvat asiat ovat luottamuksellisia eikä niistä voi kertoa, 
jottei CIA loukkaantuisi.” Vastuu jää lukijalle: mikä virkkeessä 
on totta ja mikä vain etusormen kopterilentoa tietokoneen 
näppäimistöllä.

Oma yritys: ”Kukaan   
esimies ei ole 
 ojentamassa, että 
 kustannuksia  pitää  karsia 
laadun  kustannuksella.”

Toimintaan kuuluvat muun 
ohella koptereiden kokoaminen ja 
huolto.

Toiminnan kivijalka:  
kokonaispalvelu ja hyvin tehty työ, 
siis parhaiten tehty.  
Asiakaspalvelua ei voi tuoda 
ulkomailta.

Pekka Lehtonen


