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kansanperinnettäkö?

Tauno Suominen/ Nordic GeoCenter Oy

27.03.2019

kuva: Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy



Nordic GeoCenter Oy

•Suomen vanhin geodeettisten 3D-laserskannereiden maahantuontiin, 
myyntiin ja käytön koulutukseen keskittyvä yritys



Esittäjä lyhyesti

• Punaisen Meren veteraani

• TVH:n mies

• Koko ura mittaushommissa 

• Runsaasti kokemusta infrahankkeista (tiet, radat, kaasuputket, 
sähkölinjat)

• Laserkeilauksista yli 20 vuoden kokemus

• Nykyään erikoistunut mobiililaserkeilauksiin
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Esityksen sisältö

•Mihin runkomittausta tarvitaan?
•Ohjeistus ja tarkkuusvaatimukset
• Mitä tapahtuu valtakunnan tasolla
•Kuntien rooli
• Infrahankkeet
•Miltä tilanne näyttää tänä päivänä?
•Esimerkki Helsingistä 
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Mihin runkomittausta tarvitaan?

• Sillä sidotaan erilaiset maastomittaukset samaan järjestelmään

• Varmistetaan, että suunnittelu ja rakentaminen tapahtuvat samassa 
järjestelmässä

• Varmistaa sijaintitarkkuuden homogeenisuuden

• Mittausten laaduntarkastus

• Rakentamisen kontrollit

• Kustannusvaikutukset merkittäviä
• Ongelmien selvittelyt ja lisätyöt
• Aikaviiveet ja rakennusvirheet
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Ohjeistus ja tarkkuusvaatimukset

• Mitään lakeihin tai asetuksiin perustuvia määräyksiä ei ole

• Suosituksia löytyy, esim JHS 184 ja 185

• Liikennevirastolla on velvoittavat ohjeet
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Mitä tapahtuu valtakunnan tasolla

• MML suuntautuu enemmän erilaisiin ”huipputekniikoihin”

• Suunnitellaan dynaamista koordinaattijärjestelmää

• Häviääkö käytännön osaaminen?

• MML:n oma toiminta ei vaadi juuri runkomittauksia

• Minkälainen valtakunnallinen runkopisteistö meillä on jatkossa?
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Kuntien rooli runkomittauksissa

• Perinteinen mittaustoiminta ei vaadi välttämättä runkomittauksia

• Töihin ei tahdo löytyä resursseja ja osaamistakin puuttuu

• Työnjako mittaustoimen ja rakentamisen välillä

• Pahin tilanne on, jos kukaan ei hommia hoida.
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Infrahankkeet

• Toistaiseksi tilanne vielä hallinnassa, mutta vaikeutuu

• Alalla paljon pieniä yrityksiä hyvin kevyellä osaamisella

• Koneohjauksen puolella melko villejä käytäntöjä

• Tilaajan ei ole helppo hallita prosessia

• Vaativat hankkeet (esim. raitiotiet) ovat vaikeuksissa

• Ohjeet eivät auta paljon, jos osaaminen puuttuu
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Miltä tilanne näyttää tänä päivänä?

• RTK –mittaus näyttää olevan lähes vallitseva mittaustapa

• Työkoneohjaus perustuu lähes pelkästään GNSS -tekniikkaan

• Mittausprosessien laadunhallinta usein pahasti hukassa

• Toistuvasti ihmetellään eri mittausten eroja

• Osaaminen tuntuu häviävän, kun vanha polvi jää eläkkeelle

• Koulutuspuolella pitäisi ainakin yrittää jotakin
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Aleksis Kiven Kadun mobiilikeilaus 2018
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Pistepilvinäkymä kadun pinnalta
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Kiitos!

http://www.geocenter.fi/
https://www.linkedin.com/company/nordic-geo-center-oy
http://www.geocenter.fi/blogi/
https://www.facebook.com/nordicgeocenter/
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