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olla. Mericon Oy:n palvelutarjonta koostuu tällä hetkellä maanmittauspalveluista, merenmit-

tauspalveluista, sekä 3D- ja tietomallinnuspalveluista. Näitä palveluita yritys tarjoaa tällä 

hetkellä pääasiassa kaupungeille, kunnille, satamille, teollisuudelle ja rakennusyrityksille.  

Tässä selvitystyössä käytettiin apuna sähköistä Delfoi-kyselyä, joka on eräs tulevaisuuden-

tutkimuksen työkalu. Kysely laadittiin erikseen maanmittaus-, merenmittaus ja 3D- ja tieto-

mallinnusaloille. Näin muodostui kolme kyselyä. Kysely oli väittämämuotoinen. Väittämiä 
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oli alasta riippuen 7–16 kpl. Vastaajiksi pyydettiin kultakin alalta asiantuntijoita. He edusti-

vat alan urakoitsijoita, tilaajia, suunnittelijoita, ohjelmistovalmistajia ja asiantuntijoita. He 

vastasivat anonyymisti ensin kyselyn tulevaisuusväittämiin seitsemänportaisella asteikolla 

(-3…3) väittämän todennäköisyyteen ja toivottavuuteen. Omia vastauksia kehotettiin vielä 

kommentoimaan.  Kun kaikki olivat vastanneet väittämiin anonyymisti, avattiin kaikki vas-

taukset kaikkien nähtäville ja kommentoitaviksi. 

 

Kyselyn tuloksista keskityttiin tässä työssä todennäköisyydeltään positiivisen tuloksen saa-

neisiin väittämiin. Samoin keskityttiin toivottavuuden osalta positiivisiin väittämiin, vaikka 

ne eivät kaikki todennäköisyydeltään positiivisia olleetkaan. 

 

Kyselyn perusteellä maanmittausalalla tulee keskittyä droonipalveluihin ja maansiirtokonei-

den kaivuvalvonta-aineistojen käsittelyyn ja hallintaan. 

 

Merenmittausalalla tulee keskittyä autonomisten tai kauko-ohjattavien mittausalusten avulla 

tuotettavien palveluiden kehittämiseen. 

 

3D- ja tietomallinnusalalla on hankittava lisää osaamista tietomallinnuksesta. Tietomallin-

nusvaatimukset kasvavat kaikilla palvelualoillamme tulevaisuudessa. 

 

Mericon Oy:n mahdollisia strategisia tulevaisuudentoimenpiteitä määritettiin PESTE-, 

SWOT- ja TOWS-analyysien avulla.  
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Keywords: land surveying, sea surveying, echo sounding, information model, 3D-model 

 

This thesis detailed what service products Mericon Ltd should have in the future. Mericon 

Ltd.’s service offering currently consists of surveying services, marine surveying services, 

and 3D- and data modelling services. These services are currently provided by the company 

mainly to cities, municipalities, ports, industry and construction companies.  

The electronic Delfoi- survey, a tool for future research, was used in this settlement. The 

survey was prepared separately for the areas of surveying, marine surveying and 3D- and 

data modelling. Thus, three surveys were formed. The poll was assertion shaped. Depending 

on the sector, there were 7 to 16 claims. Experts in each field were asked to be respondents. 

They represented industry contractors, subscribers, designers, software manufacturers and 

experts. They answered anonymously first to the poll's future claims on a seven-step scale (-
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3... 3) to the likelihood and desirability of what they claim. Own responses were still urged 

for comment. Once everyone had responded to the claims anonymously, all responses were 

opened for all to see and comment. 

 

In this work, the survey's findings focused on claims of positive results. Likewise, in terms 

of desirability, there was a focus on positive claims, although not all of them were positive 

in probability. 

 

Based on the survey, the surveying sector should focus on drone services and on the pro-

cessing and management of excavating data for earthmoving machinery. 

 

The marine surveying sector should focus on the development of services produced by au-

tonomous or remotely controlled measurement vessels. 

 

In 3D and data modelling, additional knowledge in data modelling must be acquired. Data 

modelling requirements will grow in all our service sectors in the future. 

 

Mericon Ltd.'s potential strategic forward measures were determined through PESTE, 

SWOT and TOWS analyses. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty Mericon Oy:n tilauksesta selvittämään mitä palveluita yrityksen 

tulisi tulevaisuudessa tarjota erottuakseen muista saman alan yrityksistä, sekä menestyäk-

seen paremmin. Yrityksen tarkoitus tulevaisuudessa on kasvattaa markkinaosuutta ja liike-

vaihtoa.  

 

Mericon Oy:n palvelut koostuvat tällä hetkellä maan- ja rakennusmittauspalveluista, meren-

mittauspalveluista, ja mallinnuspalveluista. Mericon Oy tarjoaa palveluita kaupungeille ja 

kunnille, satamaille, teollisuuslaitoksille ja rakennusyhtiöille.  

 

Maan- ja rakennusmittausalan työt ovat tarjonnasta kaikkein perinteisempiä palveluita, joita 

on erilaisilla työmailla ollut käytössä jo vuosikymmeniä. Näin ollen myös asiakaskunta 

alalla on konservatiivista ja osittain siitä johtuen alan kehitys on hidasta. On usein vaikea 

muuttaa pinttyneitä tapoja. Alan kehitys on tapahtunut pääasiassa laitteistokehityksen avulla. 

Laitteistokehitys on vähentänyt työhön tarvittavan henkilöstön määrää ja nopeuttanut työ-

suorituksia. Viime vuosina palveluiden tarve on erityisesti vähentynyt, koska koneohjaus-

laitteistot ovat nopeasti yleistyneet. Niiden avulla maansiirtokoneeseen voidaan syöttää 

suunnitelma-aineisto, jolloin kuski näkee näytöltä tarvitsemansa asiat, ilman että niitä tarvit-

see fyysisesti merkitä maastoon. Maansiirto kone voi myös kartoittaa tekemäänsä työtä 

melko pitkälle, jolloin taas tarjoamiemme palveluiden tarve vähenee. Toki nämä edellä mai-

nitut suunnitelmat ja tarketiedot pitää jonkun henkilön muokata järjestelmään soveltuviksi 

ja tarketiedot dokumentoida sopivaan esitysmuotoon.  

 

Maanmittausalalla hyödynnetään myös paljon drooneja laajojen alueiden nopeaan kartoitta-

miseen. Mericon Oy on tätä palvelua tarjonnut jo useita vuosia. Palvelu on ollut melko 
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kysyttyä. Mm. isoja satama-alueita on kartoitettu ja asiakkaille on toimitettu koordinaatis-

tossa olevia ilmakuvia ja maanpinnan 3D-malleja.  

Valmisteilla oleva EU-lainsäädäntö tekee droonien lennättämisestä pääosin luvanvaraista. 

Se tulee hankaloittamaan toimintaa asutuilla alueilla huomattavasti, koska edes yksittäisten 

ihmisten yli lennättäminen tulee kielletyksi. Se tulee myös nostamaan palvelun hintaa, koska 

työn suorittaminen tulee hankaloitumaan.  

 

Merenmittauspalvelut ovat maanmittauksen tapaan perinteisiä palveluita, joita on tehty 

elektronisesti jo vuosikymmenien ajan. Viimevuosina on yleistynyt kysyntä palveluille, 

joissa erilaisilla luotaustekniikoilla tutkitaan muutakin kuin merensyvyyttä, esimerkiksi sa-

tamalaitureiden rakenteita. Näitäkin palveluita Mericon Oy on tarjonnut useiden vuosien 

ajan. Työkannassa on vuosittain suuria vaihteluita ja alalle on ilmestynyt kilpailijoita. Se on 

aiheuttanut hintakilpailua eli hintojen laskua. Se on osaltaan hankaloittanut Mericon Oy:n 

investointeja palvelun kehittämiseen. On vaikea tehdä päätöstä satoja tuhansia maksavan 

laitteiston hankkimisesta ja rakentamisesta, kun työkanta ei ole tiedossa ja työn kannattavuus 

on heikkenemässä.  

 

Myös laitteistokehitys mittaussensoreiden osalta on nopeaa. Laitteistojen tarkkuus paranee 

jatkuvasti, joten nyt kun ostat uuden mittaussensorin, on jo vuoden päästä markkinoilla tar-

kempi ja tehokkaampi laite olemassa. Se aiheuttaa ikävän oravanpyörän laitteistojen hankin-

nan suhteen ja pienillä markkinoilla on vaikea saada vanhaa laitteistoa myydyksi eteenpäin. 

 

3D- ja tietomallinnuspalvelut liittyvät usein Mericon Oy:ssä edellä kuvattuihin maan- ja me-

renmittauspalveluihin. Niillä tuotettua aineistoa jatkojalostetaan asiakasta palveleviksi mal-

leiksi ja malleja voidaan täydentää muilla esim. suunnitelma-aineistoilla. Kerätyllä tiedolla 

voidaan luoda tietomalleja ja täydentää jo olemassa olevia.  

 

Tietomallinnuksen haasteet ovat Mericon Oy:ssä siinä, että markkinoita hallitsevat isot kon-

sulttitoimistot, joilla on puitesopimukset isoimpien tietomalleja tilaavien ja vaativien orga-

nisaatioiden kanssa. Pieni yritys ei pysty kilpailemaan puitesopimuskilpailuissa edellä mai-

nittujen suurten yritysten kanssa. Toinen haaste on siinä, että tietomalleja vaativat vain 
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suurimmat tilaajaorganisaatiot, eikä tietomalliajattelu ole vielä arkipäivää pienimmistä or-

ganisaatioissa tai kunnissa. Eli palvelun kysyntä on vielä rajallista.  

 

Kaikkia edellä mainittuja maan- ja merenmittaus-, sekä 3D- ja tietomallinnuspalveluita tar-

joavia yrityksiä on olemassa useita, mutta ne keskittyvät pääosin vain yhdelle toimialalle. 

Eli Mericon Oy:n tapaista, useaa palvelukokonaisuutta, tarjoavaa toimijaa ei alalla ole. Onko 

se Mericon Oy:lle etu vai haitta? Sitäkin seikkaa tällä työllä pyritään selvittämään 

 

Jotkut talon- tai infranrakentajat tuottavat itse em. palveluita omiin tarpeisiinsa, mutta ei 

tarjoa niitä muille. Eli ne eivät ole Mericonin kilpailijoita, mutta eivät myöskään potentiaa-

lisia asiakkaita. Viime aikoina on ollut myös havaittavissa, että jotkin asiakkaamme ovat 

hankkineet itselleen maan- ja merenmittausosaamista. Se on vähentänyt palveluidemme tar-

vetta osaltaan.  

 

Ala elää nopeaa murrosta ja mittausten suorittamistapa siirtyy yhä enemmän maansiirtoko-

neiden ja sitä kautta urakoitsijoiden suoritettavaksi. Toki urakoitsijoilla tarvitsee olla osaa-

mista koneohjausmallien ja tarketietojen käsittelyyn liittyen. Eli osaamistamme tarvitaan 

yhä, mutta se siirtynee enemmän maastotyöstä aineiston hallintatyöksi. 

 

Edellä mainitun lisäksi erilaiset valtion tuottamat kartta- ja pistepilviaineistot ovat ilmaisia, 

kaikkien saavutettavilla ja jatkuvasti tarkempia laadultaan. Sekin osaltaan vähentää palve-

luidemme kysyntää. Kuitenkaan mallinnuksen tarve ja mallien ylläpitotarve ei ole vähene-

mässä. Niitä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän mm. tietomalleihin ja lisätyn-, sekä 

virtuaalitodellisuuden sovellutuksiin. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin löytämään niitä palvelutuotteita, joihin Mericon Oy:n tulisi 

tulevaisuudessa keskittyä ja mitä uusia palvelukokonaisuuksia olisi mahdollista luoda. 

Edellä mainittuja asioita kartoitettiin sähköisellä EDelfoi kyselyllä. Delfoi- menetelmää käy-

tetään tulevaisuuden tutkimuksessa. Kyselyn panelisteiksi valittiin tarjoamiemme 
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palveluiden aloilta useita asiantuntijoita eri tahoilta. Panelisteina oli alan asiantuntijoita ti-

laajaorganisaatioista, urakoitsijoilta, konsulttitoimistoista, ohjelmistontuottajilta ja Mericon 

Oy:n kilpailijoilta. Kyselyn avulla kartoitettiin panelistien näkemyksiä siitä, mikä on kunkin 

alan tilanne seitsemän vuoden kuluttua. Panelisteilta pyydettiin osallistumissuostumus ky-

selyyn ennen kuin heille lähetettiin kysymykset.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tässä työssä teorialähteenä on käytetty pääasiassa kirjaa Porter Michael E, Strategia kilpai-

lutilanteessa- Toimialojen ja kilpailijoiden analysointitekniikat. Teoriaa on kuvattu tarpeel-

lisilta osin kappaleessa kaksi.  

 

Kappaleessa kolme on kuvattu eri toimialojen kenttiä pohjautuen Mericon Oy:n omiin nä-

kemyksiin ja kilpailijoista saataviin julkisiin tietoihin. 

 

Kyselykartoitus suoritettiin kolmeen eri toimialaan kohdistuvalla, eDelfoi-kyselyillä. Kol-

messa eri kyselyssä oli toimialan mukaan 13–16 kysymystä, jotka lähetettiin tarkkaan vali-

tuille asiantuntijoille eri osaamisalueilta. Kysely suoritettiin sähköisenä. Delfoi-tutkimusta 

on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4. 

 

Kyselyn tulokset analysoitiin kappaleessa 5 PESTE- ja SWOT-analyysien avulla, jonka jäl-

keen tehtiin vielä strategia analyysit TOWS-matriisiin avulla. TOWSin avulla saatiin selville 

eri strategia mahdollisuuksia. 

 

Analyysien jälkeen kappaleessa 6 pohditaan millä strategisilla toimenpiteillä on mahdollista 

edetä kullakin alalla ja mitä toimenpiteitä ko. strategia vaatisi toteutuakseen. 

 

Kappaleessa seitsemän on kuvattu mihin kehitystoimenpiteisiin tulevaisuudessa tulisi ryhtyä 

uusien palvelutuotekokonaisuuksien luomiseksi ja pohditaan mitä palveluita tulisi kehittää 

ja miten. Sen lisäksi pohditaan mistä palveluista tulisi mahdollisesti luopua kokonaan tule-

vaisuudessa. 
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2 TEORIA  

Teoriaosuudessa on käytetty kirjallisuutena ainoastaan Michael E. Porterin kirjaa Strategia 

kilpailutilanteessa, sen neljättä painosta vuodesta 1993. Kirjan on julkaissut Oy Rastor Ab. 

 

Kirja on jo vanha ja se on kirjoitettu fyysisiä tuotteita valmistavien yritysten näkökulmasta, 

joten  sen tarjoamaa teoriaa ei voi aina soveltaa Mericon Oy:n kaltaiseen palvelutuotetta 

tarjoavaan yritykseen. Edellä mainittu koskee myös monelta osin kirjan tarjoaman teorian 

soveltamista Mericon Oy:n kaltaiseen mikroyritykseen. Kirjan teoria toimii joiltain osin pa-

remmin isoihin yrityksiin.    

 

Porterin teorian mukaan toimialan kilpailuun vaikuttavat viisi tekijää, jotka ovat: 

- kilpailu nykyisten yritysten kesken 

- uusien tulokkaiden uhka 

- korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka 

- ostajien vaikutusvalta 

- toimittajien vaikutusvalta 

(Porter, 1993, s. 24) 

 

2.1 Kilpailu nykyisten yritysten kesken 

 

Kilpailu nykyisten yritysten kesken tarkoittaa kilpailua alalla toimivien nykyisten yritysten 

kesken.  Kilpailukeinoja ovat mm. hintakilpailu, mainostaistelu, uusien tuotteiden lanseeraa-

minen, asiakaspalvelun parantaminen ja takuut tuotteelle tai palvelulle. Kilpailua esiintyy, 

koska yksi tai useammat kilpailijat tuntevat paineen tai näkevät tilaisuuden  asemansa pa-

rantamiseen. Useimmilla aloilla yhden yrityksen kilpailutoimet vaikuttavat usein sen kilpai-

lijoihin huomattavissa määrin ja voivat siten aiheuttaa vastatoimia tai pyrkimyksiä kääntää 

toimenpidettä päinvastaiseksi, ts. yritykset ovat keskenään riippuvaisia. Jos toimenpiteet ja 

vastatoimet laajenevat, niin kaikki alan yritykset voivat kärsiä ja joutua entistä huonompaan 

asemaan. (Porter, 1993, s. 38) 
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Jotkut kilpailumuodot, erityisesti hintakilpailu, ovat varsin epävakaita ja todennäköisesti jät-

tävät alan entistä huonompaan asemaan kannattavuuden suhteen. Hinnanleikkaukset voi-

daan helposti ja nopeasti tehdä kilpailijoiden taholta tyhjäksi ja kun ne on saatu voimaan , 

ne alentavat kaikkien yritysten voittoja, ellei alan hintajousto ja kysyntä ole tarpeeksi korkea. 

Kilpailu mainonnalla toisaalta voi laajentaa kysyntää tai lisätä tuotedifferoinnin tasoa kaik-

kien yritysten parhaaksi. (Porter, 1993, s. 28) 

 

Intensiivinen kilpailu on tuloksena monista keskenään vaikuttavista rakenteellisista teki-

jöistä. (Porter, 1993, s. 39) 

 

2.2 Uusien tulokkaiden uhka 

 

Uudet tulokkaat tuovat mukanaan uutta kapasiteettia sekä halun vallata markkinaosuuksia ja 

usein myös olennaisia resursseja. Hintoja voidaan painaa alas tai kustannuksia nostaa, mikä 

vähentää kannattavuutta. Yhtiöt, jotka suorittavat diversifiointia hankkimalla alalla toimivan 

yrityksen, käyttävät pääomiaan mullistamaan vakiintuneita markkinoita. Täten hankintaa, 

jossa pyrkimyksenä on rakentaa tietty markkina-asema, tulisi pitää lähinnä alalle tulona, 

vaikka mitään täysin uutta yrityskokonaisuutta ei luoda. 

Uusien tulokkaiden uhka riippuu alallepääsyn esteistä, sekä vanhojen yritysten mahdollisista 

reaktioista uusia tulokkaita kohtaan. Jos esteet ovat korkeita ja/tai uusi tulokas voi odottaa 

tiukkoja vastatoimia uhattujen kilpailijoiden taholta, alalle tulon uhka on vähäinen. 

(Porter, 1993, s. 27) 

 

2.3 Korvaavien tuotteiden taholta tuleva paine 

 

Kaikki jollakin alalla toimivat yritykset kilpailevat laajassa mielessä niiden alojen kanssa, 

jotka valmistavat korvaavia tuotteita. Substituuttituotteet rajoittavat alan potentiaalista tuot-

toa asettamalla hintakaton yrityksien hinnoittelulle. (Porter, 1993, s. 44) 

 

Mitä houkuttelevampi on korvaavien tuotteiden hintasuhde, sitä lujempi on katto alan voit-

tojen suhteen. (Porter, 1993, s. 44) 
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Korvaavien tuotteiden yksilöiminen tarkoittaa sitä, että etsitään toiset tuotteet, jotka voivat 

suorittaa saman tehtävän kuin alan tuote. Tämä voi olla toisinaan hankalaa johtaen analyysin 

suorittajan näennäisesti hyvin kaukaisillekin aloille. (Porter, 1993, s. 45) 

 

Aseman muodostuminen suhteessa korvaaviin tuotteisiin saattaa myös hyvin johtua kollek-

tiivisista alan toimipiteistä. Vaikka esim. yhden yrityksen mainonta  ei ehkä ole riittävä vah-

vistamaan alan asemaa jotain korvaavaa tuotetta vastaan, koko alan runsas ja jatkuva mai-

nonta voi parantaa alan kollektiivista asemaa.  Samantapaiset argumentit sopivat kollektii-

visiin vastatoimiin alueilla kuten esim. tuotteen laadun parantaminen, markkinointiponnis-

tukset, tuotteen helpompi saatavuus jne. Substituuttituotteet, joihin on kiinnitettävä eniten 

huomiota , ovat ne, jotka 1) ovat alttiina erilaisille trendeille, jotka parantavat niiden hinta-

tasoa suhteessa alan tuotteiseen tai 2) joita suuren voiton omaavat alat valmistavat. Viime 

mainitussa tapauksessa substituuttituotteet tulevat nopeasti mukaan, jos näillä aloilla tapah-

tuneen kehityksen vuoksi kilpailu lisääntyy aiheuttaen hinnanalennuksia ja parannusta tuot-

teiden suorituskyvyssä. Näiden trendien analyysi on tärkeää päätettäessä, yritetäänkö päihit-

tää substituuttituote strategisesti vai suunnitellaanko jokin strategia, jossa ko. tuote on eräänä 

avaintekijänä. (Porter, 1993, s. 45) 

 

2.4 Ostajien vaikutusvalta 

 

Ostajat kilpailevat painamalla hintoja alas, vaatimalla korkeampaa laatua tai enemmän pal-

veluja ja vertailemalla kilpailijoita, ja he tekevät tämän kaiken toimialan kannattavuuden 

kustannuksella. Jokaisen alan tärkeän ostajaryhmän vaikutusvalta on riippuvainen joistakin 

sen markkinatilanteen piirteistä sekä sen ostojen suhteellisesta merkittävyydestä suhteessa 

kokonaisliiketoimintaan. Ostajaryhmä on vaikutusvaltainen, jos seuraavat olosuhteet ovat 

voimassa: (Porter, 1993, s. 46) 

 

- Ostajaryhmä on keskittynyt tai ostaa suuria volyymeja suhteessa myyjän myyntiin. Jos 

tietty ostaja ostaa suuren osan myynnistä, tämä nostaa ostajan liiketoiminnan 

merkitystä tuloksissa. Suurivolyymiset ostajat ovat erityisen vaikutusvaltaisia, jos 
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alalla on korkeat kiinteät kustannukset ja kohottavat panokset pitääkseen kapasiteetin 

täytenä. (Porter, 1993, s. 46) 

 

- Tuotteen joita ostaja ostaa alalta, muodostavat merkittävän osan sen kustannuksista ja 

ostoista. Tässä suhteessa ostajat ovat taipuvaisia kuluttamaan välttämättömiä varoja 

ostaakseen edulliseen hintaan tai selektiivisesti. Kun kyseessä olevan alan myymä 

tuote edustaa pientä osaa ostajan kuluista, ostajat ovat tavallisesti paljon vähemmän 

hintatietoisia. (Porter, 1993, s. 46) 

 

- Tuotteet, joita se ostaa, ovat standardituotteita tai tuotteet eivät ole differoituja. Ostajat, 

jotka ovat varmoja, että he aina löytävät vaihtoehtoisia toimittajia, saattavat peluuttaa 

kilpailijoita toisiaan vastaan. (Porter, 1993, s. 46) 

 

- Ostajan voitot ovat alhaisia. Alhaiset voitot saavat aikaan voimakkaita yllykkeitä 

ostokustannusten alentamiseen. Erittäin menestyvät ostajat ovat kuitenkin tavallisesti 

vähemmän hintatietoisia (luonnollisesti jos tuote ei edusta suurta osaa heidän 

kustannuksistaan) ja voivat olla avarakatseisempia säilyttääkseen alihankkijoidensa 

”terveyden”. (Porter, 1993, s. 46-47) 

 

- Ostajat merkitsevät taaksepäin suuntautuvan integraation todennäköistä uhkaa. Jos 

ostajat ovat joko osittain integroituneet tai muodostavat mahdollisen taaksepäin 

suuntautuneen integraation uhan, niillä on tilaisuus vaatia erilaisia myönnytyksiä. 

Suurimmat autovalmistajat, GM ja Ford ovat tunnettuja siitä, että ne käyttävät 

tinkimiskeinona  oman valmistuksen uhkaa. (Porter, 1993, s. 47) 

 

- Ostajat soveltavat kaventuneen integraation käytäntöä, toisin sanoen ne valmistavat itse 

joitakin tarvitsemiaan komponentteja, mutta ostavat loput ulkopuolisilta toimittajilta. 

Ei ainoastaan uhka niiden pidemmälle integraatiolle ole erityisen uskottava, vaan 

myös osittain yrityksen sisäinen valmistus antaa niille yksityiskohtaista tietoa 
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kustannuksista, mikä on neuvotteluiden kannalta erittäin hyödyllistä. Ostajan valtaa 

voidaan osittain neutraloida, kun alan yritykset tarjoavat tulevan integraation uhkaa 

ostajien toimialalle. (Porter, 1993, s. 47) 

 

- Toimialan tuote on merkityksetön ostajien tuotteiden tai laadun kannalta. Kun ostajien 

tuotteiden laatuun vaikuttaa erittäin paljon alan tarjoama tuote, ostajat ovat yleensä 

vähemmän hintatietoisia. Aloja, joilla on tällainen tilanne , ovat esim. 

öljynporauslaitteistoalat, joissa epäkuntoon joutuminen aiheuttaa suuria tappioita ja 

lääketieteellisten kojeiden erilaiset lisälaitteet, joiden laatu voi suuresti vaikuttaa 

käyttäjän käsitykseen itse laitteiston laadusta. (Porter, 1993, s. 47) 

 

- Ostaja saa täydellistä tietoa. Kun ostajalla on täydelliset tiedot kysynnästä, todellisista 

markkinahinnoista ja jopa tavarantoimittajan kustannuksista, antaa tämä tavallisesti 

ostajalle suuremman tinkimismahdollisuuden kuin jos informaatiotilanne on heikko. 

Täydellisen tiedon avulla ostaja pystyy varmistamaan, että se ostaa kaikkein 

edullisimmilla hinnoilla, ja se voi kumota toimittajien väitteet, että niiden 

kannattavuus on uhattuna. (Porter, 1993, s. 47-48) 

 

2.5 Toimittajien vaikutusvalta 

 

Toimittajat voivat käyttää vaikutusvaltaansa alan yrittäjiin uhkaamalla nostaa hintojaan tai 

vähentämällä tarjottavien tuotteiden tai palvelujen laatutasoa. Mahtavat toimittajat voivat 

siten kaventaa kannattavuutta alalla, joka ei pysty kattamaan kustannusten nousua omilla 

hinnoillaan. (Porter, 1993, s. 49) 

  

Ne olosuhteet , joissa toimittajista tulee vaikutusvaltaisia, ovat käänteisiä ostajien vastaaville 

olosuhteille. Alihankkijaryhmällä on valtaa, jos seuraavat seikat pitävät paikkansa:  

(Porter, 1993, s. 49) 
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- Ryhmässä on mukana vain muutamia yrityksiä, ja se on alana keskittyneempi kuin ala, 

jolle se myy. Hankkijat, jotka myyvät hajautuneille ostajille, pystyvät tavallisesti 

vaikuttamaan huomattavasti hintoihin, laatuun ja ehtoihin. (Porter, 1993, s. 49) 

 

- Ala ei ole toimittajaryhmän tärkeä asiakas. Kun toimittajat myyvät lukuisille 

toimialoille eikä tietty ala muodosta huomattavaa osaa myynnistä, toimittajat ovat 

paljon taipuvaisempia käyttämään valtaansa. Jos ala on tärkeä asiakas, toimittajien 

tulolähteet ovat vahvasti sidoksissa alaan ja he haluavat suojella sitä järkevällä 

hinnoittelulla ja erilaisilla aputoimilla, kuten T & K:lla ja erilaisilla vetoomuksilla 

viranomaisiin. Toimittajien edustama tuote on tärkeänä tuotannon osana ostajan 

liiketoiminnassa. Tällainen tuotannon osa on tärkeä ostajan valmistuksen ja 

tuotelaadun kannalta. Tämä nostaa toimittajien valtaa ja se pitää erityisesti paikkansa 

silloin , kun tuotannon osaa ei voida varastoida, joten ostaja ei voi rakentaa 

perusvarastoa. (Porter, 1993, s. 49-50) 

 

- Toimittajaryhmä muodostaa todennäköisen tulevan integraation uhan . Tämä varmistaa 

sen, että ala pystyy parantamaan niitä ehtoja, joilla se ostaa. (Porter, 1993, s. 50) 

 

Tavallisesti toimittajina pidetään toisia yrityksiä, mutta työvoimaa tulee yhtä hyvin tarkas-

tella ikään kuin tavarantoimittajana ja jopa sellaisena, joka joillakin aloilla harjoittaa huo-

mattavaa valtaa. (Porter, 1993, s. 50) 

 

Olosuhteet, jotka määräävät toimittajien vaikutusvallan, eivät ainoastaan ole alttiina muu-

toksille vaan ovat usein yrityksen kontrollitoimien ulkopuolella. Kuitenkin samoin kuin os-

tajien vaikutusvallan kanssa yritys voi parantaa tilannetta strategiallaan. (Porter, 1993, s. 50) 

 

2.6 Alan kehitys 

 

Porterin mukaan kukin ala  käy läpi erilaisia vaiheita , joita ovat käynnistys, kasvu, kypsyys 

ja taantuminen. Käynnistysvaiheessa myynnin kasvu on hidasta, mutta myynti kasvaa 
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selvästi jakson loppua kohti. Kasvuvaiheen alussa myynti nousee jyrkästi, mutta kasvu hi-

dastuu jakson loppua kohti. Kypsyysvaihe on jatkuvaa kasvun hidastumista ja jakson loppu-

puolella kasvu kääntyy negatiiviseksi. Taantumisvaihe on kokonaan negatiivista kasvua. 

Jaksojen ajalliset pituudet vaihtelevat suuresti alan mukaan. Joillakin aloilla ei ole lainkaan 

kypsyysvaihetta, vaan kasvuvaiheesta siirrytään suoraan taantumisvaiheeseen. 

 

 Seuraavassa lyhyt kuvaus taulukoituna kunkin elinkaarivaiheen vaiheen ominaisuuksista. 

 

Taulukko 1. Tuotteen elinkaariteorioiden ennusteet strategiasta, kilpailusta ja yrityksen suo-

rituskyvystä. (Porter, 1993, s. 195–197) 

Ostajat ja ostokäyttäytyminen 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Korkeaan tuloluok-

kaan kuuluva ostaja. 

Ostajien hitaus. 

Ostajat on saatava 

kokeilemaan tuo-

tetta 

 

Laajeneva ostaja-

ryhmä. 

Kuluttaja hyväksyy 

epätasaisen laadun. 

Massakulutus. 

Kyllästymisaste. 

Korvausostot. 

Sääntönä on valinta 

eri tuotemerkkien 

välillä. 

Ostajat ovat vali-

koivia ostajia 

 

Tuotteet ja tuotemuutokset 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Huono laatu. 

Tuotesuunnittelu ja -

kehittely avainase-

massa. 

Useita erilaisia tuo-

temuunnoksia, ei 

standardeja. 

Useita muotoilu-

muutoksia. 

Tuotteiden diffe-

rointi teknisesti ja 

toiminnallisesti. 

Luotettavuus komp-

leksisille tuotteille. 

Kilpailukykyiset 

tuoteparannukset. 

Hyvä laatu. 

 

Erittäin hyvä laatu. 

Vähemmän tuotedif-

ferointia. 

Standardointi. 

Vähemmän nopeita 

tuotemuunnoksia – 

vähäisempiä vuosit-

taisia mallimuutok-

sia. 

Vähän tuotediffe-

rointia. 

Epätasainen tuote-

laatu. 



 

15 

 

Perusmuotoilu ja 

suunnittelu. 

Osamaksukauppa 

merkittävä. 

 

Markkinointi 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Suuri mainonta / 

myynti. 

”Kermankuorinta-

hinnoittelu” 

Korkeat markki-

nointikustannukset. 

Voimakas mainonta, 

mutta alhaisemmat 

myyntiluvut kuin 

alussa. 

Mainonta ja jakelu 

avainasemassa ei-

teknisillä tuotteilla. 

Markkinoiden seg-

mentointia. 

Pyrkimykset piden-

tää elinkaarta. 

Tuotevalikoimien 

laajentaminen. 

Huolto ja sopimuk-

set yleisempiä. 

Pakkaus tärkeä. 

Mainoskilpailu. 

Alhaisempi mai-

nonta / myynti. 

Pienempi mainonta / 

myynti ja muu 

markkinointi. 

 

Valmistus ja jakelu 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Ylikapasiteetti. 

Lyhyet valmistus-

sarjat. 

Korkea ammatti-

taito. 

Korkeat tuotanto-

kustannukset. 

Erikoistuneet jake-

lutiet. 

Alikapasiteetti. 

Muutos kohti mas-

savalmistusta. 

Kilpailu jakelusta. 

Massakanavat. 

Jonkin verran ylika-

pasiteettia. 

Optimaalinen kapa-

siteetti. 

Tuotantoprosessin 

lisääntyvä stabili-

teetti. 

Alhainen ammatti-

taito. 

Pitkät valmistussar-

jat stabiililla tekno-

logialla. 

Runsaasti ylikapasi-

teettia. 

Massatuotanto. 

Erikoistuneet kana-

vat. 
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Jakelutiet vähentä-

vät yksikkömääriään 

kasvattaakseen mar-

ginaalejaan. 

Korkeat fyysiset ja-

kelukustannukset 

johtuen suurista val-

mistusmääristä. 

Massakanavat. 

 

Tuotekehittely 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Muuttuvat valmis-

tustekniikat 

   

 

Ulkomaankauppa 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Jonkin verran vien-

tiä. 

Merkittävä vienti. 

Vähän tuontia. 

Viennin kasvun 

lasku. 

Huomattava tuonti. 

Ei vientiä. Huomat-

tava tuonti. 

 

 

Kokonaisstrategia 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Paras aika markki-

naosuuden lisäämi-

seen. 

Tuotekehittely ja in-

sinööritaito avain-

asemassa. 

Hyödyllinen aika 

hinnan muutoksiin 

tai laadullisiin ima-

gomuutoksiin. 

Markkinointi avain-

asemassa. 

Huono aika markki-

naosuuden lisäämi-

seen erityisesti pie-

nillä markkina-

osuuksilla. 

Kilpailukustannuk-

set avainasemassa. 

Kustannusten kont-

rolli avainasemassa. 
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Huono aika muuttaa 

hintaimagoa tai laa-

tuimagoa. 

”Markkinoinnin te-

hokkuus” avainase-

massa. 

 

Kilpailu 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Vain harvoja yrityk-

siä. 

Markkinoille tulo. 

Monia kilpailijoita. 

Paljon yhteensulau-

tumisia ja menetyk-

siä. 

Hintakilpailu”re-

päisy”. 

Tavaramerkkien li-

sääntyminen. 

Markkinoilta poistu-

misia. 

Vähemmän kilpaili-

joita. 

 

Riski 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Suuri riskialttius Riskejä voidaan ot-

taa, koska kasvu 

peittää ne. 

Sykliset toiminta-

sarjat. 

 

 

Marginaalit ja voitot 

Käynnistys Kasvu Kypsyys Taantuminen 

Korkeat hinnat ja 

marginaalit. 

Alhaiset voitot. 

Hintojen joustavuus 

yksityisen myyjän 

kohdalla ei ole niin 

suuri kuin kypsyys-

vaiheessa. 

Korkeat voitot. 

Suurimmat voitot. 

Suhteellisen korkeat 

hinnat. 

Alhaisemmat hinnat 

kuin käynnistysvai-

heessa. 

Supistuksien vastus-

tus. 

Alenevat hinnat. 

Alhaisemmat voitot. 

Alhaisemmat margi-

naalit. 

Alhaisemmat jäl-

leenmyyjämarginaa-

lit. 

markkinaosuuksien 

ja hintastruktuurin 

Alhaisimmat hinnat 

ja marginaalit. 

Laskevat hinnat. 

Hinnat saattavat 

nousta myöhäisessä 

laskuvaiheessa. 
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Hyvä tilaisuus yri-

tysostoihin. 

lisääntynyt stabili-

teetti. 

Huono ”ilmastoli-

sähankkeille – yri-

tysten myynti vai-

keaa. 

Alhaisimmat hinnat 

ja marginaalit. 

 

 

 

2.7 Kilpailustrategia käynnistyvillä aloilla 

 

Käynnistyvät alat ovat vasta äskettäin muodostettuja tai uudelleen muotoiltuja aloja, jotka 

ovat syntyneet teknologisten innovaatioiden , suhteellisissa kustannussuhteissa tapahtunei-

den siirtymien, uusien kuluttajatarpeiden tai muiden taloudellisten ja sosiaalisten muutosten 

seurauksena, jotka nostavat uuden tuotteen tai palvelun mahdollisen elinkelpoisen yritystoi-

minnan harjoittamisen tasolle. (Porter, 1993, s. 252) 

 

Strategian määrittämisen kannalta käynnistyvän alan olennainen piirre on se, että pelissä ei 

ole mitään sääntöjä. Käynnistyvän alan kilpailun ongelmana on, että kaikki säännöt täytyy 

muotoilla sellaisiksi, että yritys voi selviytyä niiden kanssa ja hyötyä niistä.  

(Porter, 1993, s. 252) 

 

2.7.1 Ympäristön rakenne 

 

Vaikka käynnistyvät alat voivat rakenteellisesti erota toisistaan suurestikin, on olemassa joi-

takin yleisiä rakenteellisia tekijöitä, jotka näyttävät luonnehtivan monia aloja tässä kehitys-

vaiheessa. Useimmat näistä liittyvät siihen, että kilpailulla ei ole vakiintunutta perustaa tai 

muita pelisääntöjä. (Porter, 1993, s. 253) 
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Yleisiä rakenteellisia piirteitä 

 

Teknologinen epävarmuus. Käynnistyvällä alalla on tavallisesti hyvin paljon epävarmuutta 

teknologian suhteen: mikä tuoteyhdistelmä osoittautuu lopulta parhaaksi? Mikä teknologia 

tulee olemaan tehokkain? (Porter, 1993, s. 253–254) 

 

Strateginen epävarmuus. Teknologiseen epävarmuuteen liittyy tällaisilla aloilla myös laaja 

valikoima erilaisia strategisia lähestymistapoja, joita alan yrittäjät kokeilevat. Mitään ”oi-

keaa” strategiaa ei ole selvästi yksilöity, ja eri yritykset kokeilevat erilaisia lähestymistapoja 

markkina-aseman löytämisessä, markkinoinnissa, palvelujen tarjonnassa jne. Yrityksillä ei 

useinkaan ole selvää käsitystä kilpailijoista, ostajien piirteistä eikä alan olosuhteista kasvu-

vaiheessa. (Porter, 1993, s. 254) 

 

Korkeat alkukustannukset mutta jyrkkä kustannusten aleneminen. Pienen valmistusvolyy-

min ja uutuuden yhteisvaikutuksesta käynnistyvällä alalla on yleensä korkeat kustannukset 

verrattuna siihen, mitä ala voi saavuttaa. Jopa teknologioissa, joissa oppimiskäyrä pian ta-

saantuu, on käyrä alkuun erittäin jyrkkä. Uusia ideoita tulee nopeasti parantuneiden menet-

telytapojen, tuotantolaitossuunnitelmien jne. muodossa, ja työntekijöiden tulokset parane-

vat, kun he omaksuvat työtavat. Lisääntyvä myynti kasvattaa tuotannon laajuutta ja koko-

naisvolyymia. tuloksena jyrkästä oppimiskäyrästä on, että alkuvaiheen korkeat kustannukset 

laskevat hyvin suurella suhteellisella vauhdilla. (Porter, 1993, s. 254) 

 

Alkuvaiheessa olevat yritykset ja irtautujat. Alan käynnistysvaiheeseen liittyy tavallisesti 

äskettäin perustettujen yritysten suuri määrä. Koska vakiintuneita pelisääntöjä ei ole eikä 

kokorajoituksia alalle pääsyn esteinä, äskettäin perustetut yritykset pääsevät alalle. (Porter, 

1993, s. 255) 

 

Äskettäin perustettujen yritysten esiintymiseen liittyy käynnistyvällä alalla toisista yrityk-

sistä irtaantuneiden yritysten syntyminen. Tämä ilmiö johtuu monista eri tekijöistä. Ensin-

näkin nopean kasvun aikana monet alalla toimivat huomaavat mahdollisuuden parempiin 

tuloihin oman yrittämisen kautta kuin mitä palkka vakiintuneessa työssä tarjoaisi. Toiseksi 

teknologian ja strategian muotoutumisvaiheen takia tällaisella alalle vakiintuneiden yritysten 
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työntekijät ovat erittäin hyvässä asemassa keksiäkseen ja kokeillakseen uusia ideoita, ja he 

osaavat käyttää hyväkseen läheistä asemaansa. (Porter, 1993, s. 255) 

 

2.7.2 Alan kehitystä estävät ongelmat 

 

Käynnistyvillä aloilla on usein edessään eriasteisia rajoitteita tai ongelmia yrittäessään saada 

alaa käyntiin. Ongelmat johtuvat alan uutuudesta, sen kasvun riippuvuudesta ulkopuolisista 

tekijöistä sekä alan kehitykselle ominaisista piirteistä, jotka johtuvat ostajien suostuttelemi-

sesta ostamaan uutta tuotetta. (Porter, 1993, s. 258) 

 

Tuote- tai teknologisten standardien puute. Kyvyttömyys päästä yksimielisyyteen tuotetta 

koskevista tai teknisistä standardeista korostaa ongelmia, joita on syntynyt raaka-aineiden 

puutteen vuoksi tai täydentävien tuotteiden takia, ja tämä voi estää kustannusten kehitty-

mistä. Yksimielisyyden puutteen aiheuttaa tavallisesti tuotetta tai teknologiaa koskeva suuri 

epävarmuuden määrä, joka on vielä jäljellä aloittavalla alalla. (Porter, 1993, s. 259) 

 

Vanhentumisen mahdollisuus. Käynnistyvän alan kasvu estyy, jos ostajat huomaavat, että 

toisen tai kolmannen polven teknologinen kehitys tulee merkittävässä määrin poistamaan 

muodista nykyiset tuotteet. Ostajat mieluummin odottavat teknologisen kehityksen tuloksia 

sekä kustannusten alenemista. (Porter, 1993, s. 259) 

 

Asiakkaiden hämmennys. Käynnistyviä aloja ympäröi usein myös asiakkaiden hämmennys-

tila, joka johtuu monista tuotetyypeistä, teknologisista variaatioista sekä kilpailijoiden esit-

tämistä ristiriitaisista väitteistä tai vastaväitteistä. Kaikki nämä ovat ominaisia teknologiselle 

epävarmuudelle ja siitä johtuvalle standardoinnin puutteelle. Tällainen sekavuustila voi ra-

joittaa alan myyntiä korostamalla uusien ostajien mielessä tuotteen riskitekijöitä. (Porter, 

1993, s. 259) 

 

Tuotteen epätasainen laatu. Monissa vastaperustetuissa yrityksissä käynnistyvällä alalla 

standardien puute ja teknologinen epävarmuus ovat johtaneet siihen, että tuotteen laatu on 

usein epätasainen. Epätasainen laatu, vaikkakin sen aiheuttajana on vain muutama yritys, voi 

negatiivisesti vaikuttaa koko alan imagoon ja uskottavuuteen. (Porter, 1993, s. 260) 
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Imago ja uskottavuus rahoittajayhteisössä. Uutuuden sekä suuren epävarmuuden , asiakkai-

den hämmennyksen ja epätasaisen laadun takia käynnistyvän alan imago ja uskottavuus voi 

olla heikko rahoittajayhteisössä. (Porter, 1993, s. 260) 

 

Säännöstenmukainen hyväksyminen. Käynnistyvien alojen on usein viivytyksien ja erilaisen 

julkisuuden vuoksi vaikeata saada viranomaisten ym. säännöstelyinstanssien hyväksyntä toi-

minnalleen. Jos aloittava ala on perinteellisesti säännöstellyn piirin ulkopuolella, säännökset 

tulevat joskus äkillisesti ja voivat estää alan kehityksen. (Porter, 1993, s. 260) 

 

Korkeat kustannukset. Monien edellä kuvattujen rakenteellisten olosuhteiden vuoksi käyn-

nistyvällä alalla on usein paljon korkeammat yksikkökustannukset kuin muilla yrityksillä. 

Tämä tilanne edellyttää sitä, että yritykset aluksi käyttävät kustannukset alittavaa hinnoitte-

lua tai ankarasti rajoittavat alan kehitystä. Ongelma aloittaa kustannus-volyymi-kierteen. 

(Porter, 1993, s. 261) 

 

 

2.7.3 Alkumarkkinat ja myöhäiset markkinat 

 

Eräs strategian kannalta kriittinen kysymys käynnistyvällä alalla on se, mitkä markkinat tu-

levat avautumaan aikaisin uuden alan tuotteelle ja mitkä markkinat mahdollisesti vasta myö-

hemmin. Tämän määrittäminen ei ainoastaan auta keskittämään tuotekehittelyä ja markki-

nointipyrkimyksiä, vaan sillä on olennainen merkitys myös ennustettaessa rakenteellista ke-

hitystä, koska varhaiset markkinat vaikuttavat suuresti siihen , miten ala kehittyy. (Porter, 

1993, s. 262) 

 

 

2.7.4 Strategiset valinnat 

 

Määritettäessä strategiaa käynnistyvillä aloilla täytyy ottaa huomioon alan kehitysvaiheen 

epävarmuudet ja riskit. Kilpailun säännöt ovat suurelta osin määrittelemättömiä, alan ra-

kenne on vakiintumaton ja todennäköisesti muuttumassa ja kilpailijoita on vaikea nimetä. 
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Kuitenkin alan kehityksessä alkuvaihe on todennäköisesti se ajanjakso, jolloin strateginen 

vapausaste on suurimmillaan ja jolloin hyvien strategisten valintojen mahdollisuus toimin-

tatapojen määrittelyssä on korkeimmillaan. (Porter, 1993, s. 266) 

 

2.7.4.1 Alalle tulon ajoitus 

 

Erittäin tärkeä strateginen valinta käynnistyvillä aloilla on alalle tulon sopiva ajoitus. Var-

hainen tuleminen sisältää suuren riskin, mutta se voi tarjota suuria tuottoja ja alalle pääsyn 

esteet voivat olla muutoin alhaisia. Varhainen tuleminen on tarkoituksenmukaista, kun seu-

raavat olosuhteet vallitsevat: (Porter, 1993, s. 269) 

- Varhainen tuleminen voi aloittaa oppimisprosessin allalla, jolla oppimiskäyrä on 

tärkeä, ja kokemusta on vaikea jäljitellä eivätkä seuraavat teknologiset sukupolvet 

voi mitätöidä sitä. (Porter, 1993, s. 269) 

- Asiakasuskollisuus tulee olemaan suuri, joten hyöty tulee sille yritykselle, joka myy 

asiakkaalle ensimmäisenä. (Porter, 1993, s. 269) 

- Absoluuttiset kustannusedut saavutetaan aikaisin, kun ensimmäisenä hankitaan raaka-

aineista, jakelukanavia jne. (Porter, 1993, s. 269) 

 

Alalle tulo on erityisen riskinalaista seuraavissa olosuhteissa: 

 

- Markkinoille pääsemisestä aiheutuvat suuret kustannukset, joihin sisältyy mm. 

asiakkaitten opastus, erilaiset säännönmukaiset hyväksynnät ja trekninen 

piuoneerityö, eikä yrity saa yksinoikeudekseen markkinoille tulemisesta 

aiheuttunutta hyötyä. (Porter, 1993, s. 270) 

- Teknologinen muutos tekee varhaiset investointikohteet vanhanaikaisiksi ja antaa 

myöhemmille tulokkaille etua uudempien tuotteiden  ja valmistusmenetelmien takia. 

(Porter, 1993, s. 270) 
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2.7.4.2 Toimiminen kilpailijoiden kanssa 

 

Kilpailijoiden kanssa toimiminen käynnistyvällä alalla voi olla vaikea ongelma, erityisesti 

niiden yritysten kohdalla, jotka ovat olleet pioneereja tai joilla on ollut suuremmat markki-

naosuudet. (Porter, 1993, s. 270) 

 

Vaikka joskus on asianmukaista reagoida kilpailijoihin voimakkaasti jo alkuvaiheessa, on 

todennäköisempää, että yrityksen voimavaroja käytetään parhaiten sen omien vahvojen koh-

tien tukemiseen ja alan kehittämiseen. (Porter, 1993, s. 271) 

 

Kun otetaan huomioon käynnistysvaiheen luonteenomaiset piirteet, yritys hyötyy usein, 

siitä, että muut yritykset pyrkivät aggressiivisesti myymään alan tuotteita ja auttavat täten 

teknologista kehitystä. (Porter, 1993, s. 271) 

 

2.8 Siirtyminen alan kypsyysvaiheeseen 

 

Kypsyysvaiheeseen siirtyminen merkitsee melkein aina alan yrityksille kriittistä ajanjaksoa. 

Se on vaihe, jolloin tapahtuu perusteellisia muutoksia yritysten kilpailuympäristössä. Ne 

vaativat useinkin vaikeita strategisia vastatoimia. (Porter, 1993, s. 274) 

 

2.8.1 Alan muutos siirtymävaiheessa 

 

Hidastunut kasvu merkitsee lisääntynyttä kilpailua markkinaosuudesta. Kun yritykset eivät 

pysty saavuttamaan historiallisia kasvukäyriä pelkästään markkinaosuuksia ylläpitämällä, 

kilpailun painopiste kääntyy sisäänpäin, muiden yritysten osuuksien kimppuun hyökkäämi-

seen. Lisääntynyt kilpailu markkinaosuuksista edellyttää perusteellista yrityksen perspektii-

vin uudistumista sekä täysin uudenlaisia olettamuksia kilpailijoiden mahdollisesta käyttäy-

tymisestä. Kilpailijoiden ominaisuudet ja heidän aikaisemmat reaktionsa täytyy varmistaa. 

(Porter, 1993, s. 275) 
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Alan yritykset alkavat myydä yhä enemmän kokeneille vakiintuneille ostajille. Tuote ei enää 

ole uusi, vaan se on vakiintunut, legitimoitu yksilö. Ostajien päätöksenteon painopiste siirtyy 

tuotteen ostamisesta tai ostamatta jättämisestä valintaan eri merkkien välillä. Näiden ostajien 

lähestymisessä tarvitaan perusteellista strategian uudelleenarviointia. (Porter, 1993, s. 275) 

Kilpailussa kiinnitetään suurempaa huomiota kustannuksiin ja palveluun. Hitaamman kas-

vun ja ostajien kohonneen tietoisuuden ja suuremman teknologisen kypsyysasteen seurauk-

sena kilpailu tulee yhä kustannus- ja palvelukeskeisemmäksi. (Porter, 1993, s. 275–276) 

 

Valmistus-, markkinointi-, jakelu-, myynti- ja tutkimusmenetelmät muuttuvat. Nämä muu-

tokset aiheutuvat lisääntyneestä markkinaosuuskilpailusta, teknologisesta kehittyneisyy-

destä ja ostajien vaativuudesta. Yrityksen on perusteellisesti suuntauduttava uudelleen pe-

rusmenettelytavoissaan. (Porter, 1993, s. 276) 

 

Uusia tuotteita ja sovellutuksia on vaikeampi aikaansaada. Kun kasvuperiodin aikana on 

tapahtunut nopeaa uusien tuotteiden ja sovellutusten keksimistä, kyky jatkaa tuotemuutoksia 

tulee yleensä yhä rajoittuneemmaksi tai kustannukset ja riskit lisääntyvät alan kypsyessä. 

Tämä muutos edellyttää mm.- asenteiden muutosta tutkimukseen ja uusien tuotteiden kehit-

tämiseen. (Porter, 1993, s. 276) 

 

Kansainvälinen kilpailu lisääntyy. Seurauksena teknologisesta kehityksestä, johon usein liit-

tyy tuotteiden standardointia ja lisääntynyttä huomiota kustannuksiin, muutosvaihetta kuvaa 

usein lisääntynyt kansainvälinen kilpailu. (Porter, 1993, s. 277) 

 

Alan voitot putoavat usein siirtymävaiheessa; joskus tilapäisesti ja joskus pysyvästi. Hidas-

tuva kasvu, vaativammat asiakkaat, lisääntynyt huomio markkinaosuuteen ja vaadittavien 

strategisten muutosten epävarmuustekijät ja vaikeudet merkitsevät tavallisesti sitä, että alan 

voitot laskevat lyhyessä ajassa kasvua edeltäneeltä tasolta. Tämä ei koske samalla tavoin 

kaikkia yrityksiä; pienemmän markkinaosuuden omaavat yritykset kärsivät usein eniten. se 

palaavatko voitot entiselleen, riippuu liikkuvuuden esteistä ja muista alan rakenteen perus-

tekijöistä. (Porter, 1993, s. 277) 
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2.8.2 Siirtymävaiheen strategisia loukkuja 

 

Sen lisäksi, etteivät yritykset mahdollisesti pysty huomaamaan siirtymävaiheen strategisia 

johtopäätöksiä, ne voivat langeta seuraaviin strategisiin loukkuihin: (Porter, 1993, s. 284) 

 

Yrityksen käsitykset itsestään ja alasta. Yritykset kehittävät käsityksiä tai mielikuvia itses-

tään ja kyvyistään. Nämä käsitykset voivat olla huomattavan epätarkkoja siirtymävaiheen 

edistyessä, kun ostajien arvostukset muuttuvat ja kilpailijat reagoivat alan uusiin olosuhtei-

siin. Samoin yrityksillä on alaa, kilpailijoita ja toimittajia koskevia olettamuksia, jotka siir-

tymävaihe on saattanut kumota. (Porter, 1993, s. 284) 

 

Juuttuminen. Tämä ongelma on erityisen akuutti kypsyysvaiheeseen siirryttäessä. Siirtymä-

vaihe pusertaa usein esille viiveen, joka on tehnyt tämän strategian menestyväksi mennei-

syydessä. (Porter, 1993, s. 285) 

 

Pääomaloukku – investoinnit markkinaosuuden kasvattamiseksi kypsillä markkinoilla. Kas-

savirtaa pitäisi investoida liiketoimintaan ainoastaan silla edellytyksellä, että se voidaan siir-

tää pois myöhemmin. Kypsällä hitaasti kasvavalla alalla olettamukset, joihin perustuen in-

vestoidaan pääomia markkinaosuuden kasvattamista varten, ovat usein sankarillisia. Alan 

kypsyys estää marginaalien kasvattamista tai ylläpitämistä tarpeeksi pitkään, joten inves-

tointeja ei pystytä saamaan matkan varrella tuottaviksi, jotta kassavirta vastaisi investointi-

menoa. Näin ollen kypsyysvaiheessa olevat alat voivat olla pääomaloukkuja erityisesti, jos 

yrityksillä ei ole vahvaa markkina-asemaa, mutta ne yrittävät rakentaa suuren markkinaosuu-

den kypsyvällä markkina-alueella. Samansuuntainen loukku esiintyy, kun huomiota kiinni-

tetään liikaa kypsien markkinoiden tuottoon kannattavuuden sijaan. Tällainen strategia on 

voinut olla toivottavaa kasvuvaiheessa, mutta kypsyysvaiheessa saadaan väheneviä tuottoja. 

(Porter, 1993, s. 285) 

 

Luopuminen markkinaosuudesta liian helposti lyhyen tähtäyksen voittojen vuoksi. Kun siir-

tymävaiheessa halutaan saavuttaa voittoa, niin joillakin yrityksillä on halu pitää yllä men-

neisyyden kannattavuustasoa, joka mahdollisesti saavutetaan markkinaosuuden kustannuk-

sella tai markkinoinnin, tuotekehittelyn, ja muiden tarvittavien investointien 
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laiminlyömisellä, mikä puolestaan heikentää tulevaa markkina-asemaa. Haluttomuus tyytyä 

alhaisempiin voittoihin siirtymävaiheessa voi muodostua vakavasti lyhytnäköiseksi, jos ko-

koetu kypsällä alalla on tarpeellinen. Alhaisten voittojen jakso on väistämätön, kun tapahtuu 

alan rationalisointia ja tarvitaan malttia ylireagoinnin välttämiseksi. (Porter, 1993, s. 285) 

 

Vastustus ja irrationaalinen reagointi hintakilpailuun (”me emme kilpaile hinnalla”). On 

usein vaikea hyväksyä hintakilpailun tarvetta, kun sitä ei ole tarvittu pitkään aikaan, ja siksi 

hintakilpailun välttämisestä on saattanut muodostua pyhä sääntö. Jotkut yritysjohtajat jopa 

pitävät hintakilpailua sopimattomana tai arvoa-alentavana. Tämä voi olla vaarallinen rea-

gointitapa siirtymävaiheessa, kun aggressiiviseen hinnoitteluun halukas yritys saattaa pystyä 

ottamaan osuuden, joka on kriittinen rakennettaessa alhaista kustannustasoa pitkällä täh-

täimellä. (Porter, 1993, s. 285–286) 

 

Jatkuva tukeutuminen ”korkeampaan laatuun” puolusteluna sille, että kilpailijoiden aggres-

siiviseen hinnoitteluun ja markkinointitoimenpiteisiin ei pystytä vastaamaan. Korkea laatu 

voi olla yrityksen ratkaiseva voimatekijä, mutta laatueroilla on taipumus kaventua alan kyp-

syessä. Kypsillä aloilla tietoisemmat asiakkaat saattavat korostaa halvempia hintoja laadun 

sijaan. Kuitenkin monien yritysten on vaikea hyväksyä sitä tosiasiaa, että niillä ei ole kor-

kealaatuisinta tuotetta tai että niiden laatu on tarpeettoman korkea. (Porter, 1993, s. 286) 

 

2.8.3  Kypsyysvaiheen organisatoriset johtopäätökset 

 

Erityisesti valvonta- ja motivaatiojärjestelmien kohdalla täytyy tehdä joitakin hienosäätöjä. 

Kypsillä aloilla tarvitaan vähemmän luovuutta ja enemmän huomiota yksityiskohtiin sekä 

käytännöllisyyteen. Tarvitaan tiukempaa ja kaavamaisempaa budjetointia, valvontaa ja uusia 

suorituksiin perustuvia kannustusjärjestelmiä. Käyttöpääomien valvonta tulee yhä tärkeäm-

mäksi. Yhtiön täytyy olla valmistautunut kouluttamaan uudelleen ja motivoimaan henkilö-

kuntaa sen kaikilla tasoilla kypsyysvaiheeseen siirryttäessä. (Porter, 1993, s. 287–288) 

 

Taloudellisen menestyksen alentuneet odotukset. Yritysjohdon on usein muutettava kasvun 

ja voittojen standardeja. Jos johto yrittää saavuttaa entisiä normeja, se voi sortua toimenpi-

teisiin, jotka ovat erittäin huonoja yrityksen pitkän tähtäyksen menestyksen kannalta, ellei 
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yrityksellä ole erittäin vahvaa asemaa. Alaspäin suuntautunut prosessi on erittäin vaikea, 

koska organisaation aiempi menestys on luonut ylöspäin menon perinteitä. Sama pätee myös 

yritysjohdon omien odotusten suhteen. (Porter, 1993, s. 288–289) 

 

Odotusten väheneminen. Entiset henkilökohtaisen etenemisen mahdollisuudet eivät enää ole 

niin todennäköisiä. Kuitenkin johtajat ovat voineet oppia. määrittämään menestyksen eteen-

päinmenona. Siirtymäkauden aikana monet johtajat voivat lähteä alalta, ja organisaation 

paine toimitusjohtajaa kohtaan voi olla hyvin suuri. Johtajan haasteena onkin löytää uusia 

motivointitapoja ja henkilökunnan palkitsemiskeinoja. (Porter, 1993, s. 289) 

 

Enemmän huomiota inhimillisiin tekijöihin. Sopeuduttaessa kypsän alan uuteen ilmastoon ja 

harkittaessa uudelleen etunäkökohtia, on tavallisesti tarpeen kiinnittää enemmän huomiota 

yrityksen sisäisiin inhimillisiin tekijöihin. Tarvitaan organisatorisia mekanismeja yhtiön 

identifikaation ja työntekijöiden uskollisuuden rakentamiseksi. (Porter, 1993, s. 289) 

 

2.9 Kilpailustrategia taantuvilla aloilla 

 

Strategisen analyysin kannalta taantuvina aloina pidetään tässä aloja, jotka ovat kokeneet 

absoluuttisen yksikkömyynnin laskun pitkään kestäneenä ajanjaksona. Näin ollen taantumi-

sen ei voi katsoa johtuvan suhdannevaihteluista tai muista lyhytaikaisista syistä, kuten la-

koista tai raaka-ainepulasta, vaan tämä on todellinen tilanne, jossa on kehitettävä loppupeli-

strategioita. (Porter, 1993, s. 292) 

 

Liiketoiminnan taantumisvaihetta luonnehtivat kutistuneet marginaalit, karsiutuneet tuote-

valikoimat, heikentynyt tuotekehittely ja mainonta sekä kilpailijoiden määrän väheneminen. 

Yleisesti hyväksytty strateginen resepti tälle vaiheelle on ns. ”sadonkorjuustrategia”, ts. kar-

sitaan investointeja ja yritetään saada aikaan maksimaalinen kassavirta, jota seuraa jatkossa 

alalta vetäytyminen. (Porter, 1993, s. 292) 
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2.9.1 Kilpailun rakenteelliset tekijät taantumisvaiheessa.   

 

Joukko rakenteellisia tekijöitä on erityisen tärkeitä määritettäessä kilpailun luonnetta taan-

tumisvaiheessa. Kutistuvat alan myyntiluvut tekevät tämän vaiheen erityisen herkäksi. Kui-

tenkin se , missä määrin mahdollinen kilpailupaine murentaa kannattavuutta, on riippuvaista 

muutamista avainasemassa olevista olosuhteista, jotka vaikuttavat siihen, miten helposti ka-

pasiteetti tulee poistumaan alalta ja miten katkerasti jäljellä olevat yritykset yrittävät pysäyt-

tää omien myyntilukujensa pienenemisen. (Porter, 1993, s. 293–294) 

 

2.9.1.1 Kysyntäolosuhteet 

 

Kysynnän laskun prosessi ja jäljellejäävien markkinasegmenttien piirteet vaikuttavat taan-

tumisvaiheen kilpailuun. (Porter, 1993, s. 294) 

 

Epävarmuus. Se missä määrin kilpailijat toteavat epävarmuuden (olkoon se rationaalista tai 

ei), on yksi potentiaalisimmista loppupelin luonteeseen vaikuttavista tekijöistä. Jos yritykset 

uskovat, että kysyntä elpyy tai tasaantuu, ne pyrkivät pitämään kiinni asemistaan. Ponnis-

tukset aseman säilyttämiseksi kutistuvasta myynnistä huolimatta aiheuttavat todennäköisesti 

katkeran sodankäynnin. (Porter, 1993, s. 294) 

 

Toisaalta jos yritykset ovat varmoja, että alan kysyntä tulee jatkuvasti laskemaan, helpottaa 

tämä kapasiteetin vähentämistä johdonmukaisessa järjestyksessä. (Porter, 1993, s. 294) 

 

Yritykset saattavat hyvinkin erota sen suhteen, miten ne huomioivat tulevan kysynnän. Jot-

kut yritykset voivat pitää uudelleen elpymistä todennäköisempänä ja pyrkivät pysymään mu-

kana. Lisäksi on ilmennyt, että yrityksen tekemiin huomioihin tulevan laskukauden toden-

näköisyydestä vaikuttavat sen asema sekä poistumisen esteet alalta lähdettäessä. Mitä vah-

vempi on yrityksen asema tai mitä korkeammat ovat poistumisen esteet, sitä optimistisempia 

näytetään olevan yrityksen tulevaisuuden kaavailuissa. (Porter, 1993, s. 294) 

 

Taantumisen eteneminen. Mitä hitaammin taantuminen tapahtuu, sitä enemmän sitä naa-

mioivat lyhytaikaiset tekijät yritysten analysoidessa omaa asemaansa ja sitä enemmän 
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esiintyy epävarmuutta tulevasta kehityssuunnasta. Epävarmuus lisää suuresti tämän vaiheen 

herkkyyttä. Jos kysyntä on laskemassa nopeasti, niin toisaalta yritysten on vaikea ylläpitää 

optimistisia  tulevaisuudenosoituksia. Lisäksi myyntilukujen voimakas väheneminen tekee 

kokonaisten tehdaslaitosten tai osastojen poistamisen todennäköiseksi, mikä voi nopeasti 

mukauttaa kapasiteettia alaspäin. Laskukauden tasaisuus näyttelee myös tärkeää osaa epä-

varmuudessa. Jos alan myynti on jo luonnostaan ollut epätasaista, alenevaa trendiä voi olla 

vaikea erottaa eri kausien aiheuttamista vaihteluista. (Porter, 1993, s. 295) 

 

Jäljellejäävien kysyntäkohteiden rakenne. Kysynnän laskiessa jäljellejäävillä kysyntäkoh-

teilla on tärkeä osuus määritettäessä jäljellejäävien kilpailijoiden kannattavuutta. Nämä voi-

vat tarjota enemmän tai vähemmän edullisia kannattavuusnäkymiä, jos ne perustetaan täy-

delliseen rakenteelliseen analyysiin. (Porter, 1993, s. 295) 

 

Alalta poistumisella on myös piileviä kustannuksia. Heti kun lopettamispäätös tulee tietoon, 

tuottavuus laskee ja taloudelliset tulokset huonontuvat. Asiakkaat vetäytyvät nopeasti pois 

ja toimittajat eivät täytä lupauksiaan. Nämä ongelmat samoin kuin ”sadonkorjuu”-strategi-

assa piilevät ongelmat nopeuttavat tappioita omistajuuden loppukuukausien aikana ja muo-

dostavat huomattavia kuluja. (Porter, 1993, s. 295–296) 

 

Toisaalta joskus alalta poistumisen kautta yritys voi välttää kiinteitä investointeja, joita sen 

muutoin olisi tehtävä. Esimerkiksi investointivaatimukset erilaisten ympäristösäädösten 

vuoksi voidaan välttää. (Porter, 1993, s. 296) 

 

Strategiset poistumisesteet. Vaikka diversifioituneella yrityksellä ei olisikaan poistumises-

teitä, jotka johtuvat yksinomaan tietyn yrityksen taloudellisista syistä, sillä saattaa olla edes-

sään esteitä, koska ala on tärkeä yritykselle kokonaisstrategian kannalta. (Porter, 1993, s. 

296) 

 

Yritysjohtoon tai emotionaalisiin tekijöihin liittyvät esteet. Vaikka edellä kuvatut poistumi-

sesteet perustuvat rationaalisiintaloudellisiin laskelmiin, joltakin liiketoiminnan alalta pois-

tumisen vaikeus näyttää ulottuvan pitemmälle kuin puhti taloudellisiin syihin. Eräs näkö-

kohta, joka tulee ilmi melkein jokaisessa case-tutkimuksessa, on yritysjohdon 
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tunteenomainen kiintymys ja sitoutuminen liiketoimintaan, johon yhdistyy ylpeys omista 

suorituksista ja saavutuksista ja pelko omasta tulevaisuudesta. Yhden liikeyksikön yrityk-

sessä poistumisen hintana johtajille on työpaikan menetys ja täten sillä on joitakin erittäin 

epämiellyttäviä henkilökohtaisia seurauksia: 

- isku ylpeydelle ja merkki ”luovuttamisesta” 

- ulkoinen epäonnistumisen merkki, mikä vähentää mahdollisuutta uuteen työpaikkaan. 

(Porter, 1993, s. 297-298) 

Yritysjohdosta aiheutuvat poistumisesteet voivat olla niin vahvoja että, vetäytymistä ei ole 

tapahtunut ennen kuin ylin liikkeenjohto vaihtui. Vaikka tämä on äärimmäinen tilanne, mel-

kein kaikki ovat yhtä mieltä sitä, että divestoinnit ovat kaikkein epämiellyttävimpiä päätök-

siä, mitä yritysjohdon on tehtävä. Liikkeenjohdosta aiheutuvia poistumisesteitä voidaan vä-

hentää kokemuksen avulla. (Porter, 1993, s. 299) 

 

2.10 Strategiset vaihtoehdot taantumisvaiheessa 

 

Strategian valinta merkitsee tavallisesti valintaa divestointi- ja sadonkorjuustrategian välillä, 

mutta on kuitenkin olemassa strategisten vaihtoehtojen valikoima – vaikka kaikki eivät vält-

tämättä ole yhtä toteuttamiskelpoisia joka alalla. Strategioiden valikoimaa voidaan kätevästi 

kuvailla neljän peruslähestymistavan avulla, joita yritys voi seurata yksitellen tai joissakin 

tapauksissa peräkkäin. (Porter, 1993, s. 302) 

 

Taulukko 2. Strategiset vaihtoehdot. (Porter, 1993, s. 302) 

Johtajuus Pesäke Sadonkorjuu Nopea divestoimi-

nen 

Etsitään alan joh-

taja-asema markki-

naosuudessa 

Luodaan tai puolus-

tetaan vahvaa ase-

maa tietyllä segmen-

tillä 

Hoidetaan kontrol-

loitu divestointi 

käyttäen hyväksi 

vahvoja puolia 

Likvidoidaan inves-

tointi niin aikaisin 

taantumisvaiheessa 

kuin mahdollista 
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Käytännössä näiden strategioiden väliset erot ovat harvoin selviä, mutta on hyödyllistä tar-

kastella niiden tavoitteita ja seuraamuksia erikseen. Nämä strategiat vaihtelevat suuresti, ei-

vät ainoastaan päämääriltään vaan myöskin investointijohtopäätöksiltään. Sadonkorjuu- ja 

divestointistrategioissa liiketoimintaa johdetaan niin, että saadaan aikaan divestointia, mikä 

on taantumisvaiheen strategioiden klassinen päämäärä. Johtajuus tai pesäkestrategioissa yri-

tys saattaa kuitenkin tosiasiassa haluta investoida vahvistaakseen asemaansa taantuvalla 

alalla. (Porter, 1993, s. 302) 

 

2.10.1 Johtajuusstrategia 

 

Johtajuusstrategia on suuntautunut käyttämään hyväksi taantuvaa alaa, jonka rakenne on sel-

lainen, että jäljellejääneellä yrityksellä tai yrityksillä on potentiaalia saada keskimääräistä 

parempi kannattavuus ja että johtajuusasema on todennäköinen suhteessa kilpailijoihin. Yri-

tys pyrkii olemaan joko ainoa yritys tai kuulumaan niiden harvojen yritysten joukkoon, jotka 

jäävät alalle. Heti kun tämä asema on saavutettu, yritys vaihtaa aseman pysäyttämisstrategi-

aan tai kontrolloituun sadonkorjuustrategiaan, riippuen alan myynnin myöhemmästä kehi-

tyskaaviosta. Tämän strategian perusteluna on se, että saavuttamalla johtajuusaseman yritys 

on erinomaisessa asemassa pitääkseen asemansa tai saadakseen siitä hyötyä, verrattuna sii-

hen , mitä yritys olisi muutoin. (Porter, 1993, s. 302–303) 

 

Taktiset vaiheet, joista on apua hankittaessa johtajuusasemaa, ovat seuraavat: 

- investoidaan aggressiivisiin kilpailutoimiin hinnoittelussa, markkinoinnissa ja muilla 

alueilla. Toimenpiteet suuntautuvat markkinaosuuden kasvattamiseen ja sen 

varmistamiseen, että muut yritykset vetävät nopeasti kapasiteettiaan alalta 

- ostetaan markkinaosuutta hankkimalla kilpailijoiden yrityksiä tai tuotelinjoja, joita 

kilpailijat eivät pysty myymnään samaan hintaan muualle, ja näin alennetaan 

kilpailijoiden poistumisesteitä. 

- ostetaan ja poistetaan kilpailijoiden kapasiteettia, mikä jälleen alentaa kilpailijoiden 

poistumisesteitä ja varmistaa sen , että niiden kapasiteettiä ei myydä alan sisällä 

- vähennetään kilpailijoiden poistumisrajoja muilla tavoin, kuten suostumalla 

valmistamaan kilpailoijoiden tuotteiden varaosia, tekemällä pitkäaikaisia 
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sopimuksia, valmistamalla merkkituotteita kilpailijoille niin että nämä voivat 

lopettaa valmistusoperaatiot 

- osoitetaan selvästi vahvempaa asemaa erilaisin kilpailutoimin, joiden tarkoituksena on 

muokata kilpailijoiden mielipiteitä  

(Porter, 1993, s. 303) 

 

2.10.2 Pesäkestrategia 

 

Tämän strategian tavoitteena on tunnistaa segmentti tai kysyntäkohde taantuvalla alalla niin, 

että segmentti ei ainoastaan ylläpidä stabiilia kysyntää tai heikkene hitaasti vaan myös omaa 

rakenteellisia edellytyksiä korkeisiin tuottoihin. Yritys investoi tämän jälkeen asemansa vah-

vistamiseksi tällä segmentillä. Yritys voi halutessaan soveltaa joitakin johtajuusstrategian 

toimintavaiheita alentaakseen kilpailijoiden poistumisrajoja tai vähentääkseen epävarmuutta 

tämän segmentin suhteen. Viime kädessä yritys voi vaihtaa joko sadonkorjuu- tai divestoin-

tistrategiaan. (Porter, 1993, s. 304) 

 

2.10.3 Sadonkorjuustrategia 

 

Sadonkorjuustrategiassa yritys pyrkii optimoimaan liiketoiminnan kassavirran. Tämä teh-

dään pysäyttämällä tai vahvasti leikkaamalla uusia investointeja, vähentämällä tuotantotilo-

jen ylläpitokustannuksia ja käyttämällä kaikkia mahdollisia olemassa olevia puolia hintojen 

korottamiseksi tai käyttämällä hyväksi entisiä hyviä suhteita myynnin jatkamiseksi samalla 

linjalla, vaikka mainontaa ja tutkimustoimintaa olisikin vähennetty. Muut yleiset taktiset toi-

menpiteet ovat tässä strategiassa seuraavat: 

- tuotemallien lukumäärän vähentäminen 

- käytettyjen kanavien lukumäärän vähentäminen 

- pienten asiakkaiden eliminointi 

- palvelun vähentäminen esim. toimitusajoissa, korjausten nopeudessa ja myyntiavussa 

(Porter, 1993, s. 304) 
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Kaikilla aloilla tätä strategiaa ei voida soveltaa, koska se edellyttää, että yrityksellä on ollut 

joitakin todella vahvoja puolia menneisyydessä ja että alan ympäristöolosuhteet taantumis-

vaiheessa ovat sellaiset, että katkeraa sodankäyntiä ei synny. Jos yrityksellä ei ole vahvoja 

puolia, hinnat kohoavat, laatu huononee, mainonta loppuu, tai esiintyy muita tämän suuntai-

sia seuraamuksia, mikä aiheuttaa myynnin jyrkän laskun. Jos alan rakenne johtaa suureen 

vaihtelevuuteen taantumisvaiheessa, kilpailijat käyttävät hyödykseen sitä, että yritys ei suo-

rita enää investointeja kaappaamalla markkinaosuutta tai tinkimällä hintoja alas, ja eliminoi-

vat siten yrityksen mahdollisuudet alentaa kustannuksia ”sadonkorjuu”-strategian avulla. 

Joillakin aloilla tämä strategia on myös vaikea toteuttaa, koska on vain harvoja vaihtoehtoja 

kulujen vähentämiseen. Äärimmäinen esimerkki on se, jossa tuotantolaitos nopeasti lakkaa 

toimimasta, jos sitä ei mitenkään ylläpidetä. Sadonkorjuutaktiikat voidaan jaotella toimen-

piteisiin, jotka ovat asiakkaan kannalta näkyviä (esim. hinnankorotukset, vähäisempi mai-

nonta) ja toimenpiteisiin, jotka eivät ole näkyviä (esim. vähentynyt ylläpito, marginaalisten 

asiakastilien  poistaminen). (Porter, 1993, s. 304–305) 

 

Tämä strategia asettaa kaikkiin muihin taantumisvaiheen strategioihin verrattuna eniten vaa-

timuksia yritysjohdolle ja hallinnolle, vaikka tätä onkin tutkittu vähän kirjallisuudessa. Käy-

tännössä valvottua toiminnan purkamista on erittäin vaikea hoitaa ja johtaa, mikä johtuu on-

gelmista, joita syntyy työntekijämoraalin ja henkilöstön yrityksessä pysymisen suhteen, toi-

mittajien ja asiakkaiden uskollisuudesta sekä johtajien motivaatiosyistä. (Porter, 1993, s. 

294) 

 

2.10.4 Nopea vetäytyminen 

 

Tämä strategia perustuu siihen, että yritys voi maksimoida nettoinvestointinsa liiketoimin-

nasta myymällä sen taantumisvaiheen varhaisessa vaiheessa sen sijaan että se käyttäisi sa-

donkorjuuta tai myisi yrityksen myöhemmin tai käyttäisi muita strategioita. Yrityksen myy-

minen aikaisin tavallisesti maksimoi sen arvon, jonka yritys voi saada. Mitä aiemmin yritys 

myydään, sitä suurempi on epävarmuus, tuleeko kysyntä todella laskemaan myöhemmässä 

vaiheessa ja sitä todennäköisempää on , että muut markkinat kuten esim. ulkomaiset mark-

kinat, eivät ole tyydyttyneet. (Porter, 1993, s. 305–306) 



 

34 

 

 

Joissakin tilanteissa voi olla toivottavaa divestoida yritys ennen taantumisvaihetta, eli kyp-

syysvaiheessa. Heti kun taantumisvaihe on ilmeinen, omaisuuden mahdolliset ostajat sekä 

alan sisällä että sen ulkopuolella ovat paremmassa ostoasemassa. Toisaalta varhain myymi-

nen sisältää riskin , että yrityksen ennusteet eivät pidä paikkaansa. Nopea divestoiminen voi 

asettaa yrityksen poistumisesteiden eteen, vaikka varhainen myyminen tavallisesti vähentää 

näitä tekijöitä. (Porter, 1993, s. 306) 

 

2.11 Strategian valinta taantumisvaiheessa 

 

Edellä oleva tarkastelu tuottaa sarjan analyyttisiä vaiheita, joiden avulla voidaan määrittää 

yrityksen asema taantuvalla alalla: 

- mahdollistaako alan rakenne myönteisen taantumisvaiheen? 

- mitkä ovat ne poistumisesteet, jotka kohtaavat jokaista merkittävämpää kilpailijaa? 

Kuka lähtee alalta nopeasti ja kuka jää? 

- mitkä ovat alalle jäävien yritysten suhteelliset voimavarat kilpailussa jäljellejäävissä 

kysyntäkohteissa? Miten vakavasti näiden yritysten asema täyty murentua ennen 

kuin ne lähtevät, ottaen huomioon poistumisen esteet? 

- mitlä ovat tietyn yrityksen poistumisesteet? 

- mitkä ovat yrityksen suhteelliset voimavarat suhteessa jäljellejääviin 

kysyntäkohteisiin? 

(Porter, 1993, s. 306) 

 

Strategian valinta taantumisvaiheessa on prosessi, jossa sovitetaan alalle jäämisen halu yri-

tyksen suhteelliseen asemaan. Yrityksen aseman määrittämisen kannalta avainasemassa ole-

vat vahvat ja heikot puolet eivät välttämättä ole niitä, joilla on ollut merkitystä alan aiem-

missa kehitysvaiheissa. Sen sijaan ne viittaavat jäljellejääneisiin segmentteihin tai kysyntä-

kohteisiin ja taantumisvaiheen erityisiin olosuhteisiin kilpailun luonteen ehdoilla. Keskeinen 

asema johtajuus- ja pesäkestrategioiden kannalta on se uskottavuus, jolla autetaan 
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kilpailijoiden alalta poistumista. Eri asemassa olevilla yrityksillä on erilaiset optimaaliset 

strategiat taantumisvaiheessa. (Porter, 1993, s. 306–307) 

 

Taulukko 3. Yrityksen strategiset tarpeet alalle pysymiseksi. (Porter, 1993, s. 307) 

 Yrityksellä on voimavaroja 

suhteessa kilpailijoihin jäl-

jellä olevissa kysyntäkoh-

teissa 

Yrityksellä ei ole voimava-

roja suhteessa kilpailijoihin 

jäljellä olevissa kysyntäkoh-

teissa 

Suotuisa alan rakenne taan-

tumiselle 

Johtajuus tai pesäke Sadonkorjuu tai nopea 

vetäytyminen 

Epäsuotuisa alan rakenne 

taantumisille 

Pesäke tai sadonkorjuu Nopea vetäytyminen 

 

Karkea kehys yritysten strategian valinnalle on esitetty yllä olevassa taulukossa. Jos alan 

rakenne mahdollistaa suhteellisen myönteisen taantumisvaiheen johtuen alhaisesta epävar-

muudesta, alhaisista poistumisesteistä jne., voimavaroja omaava yritys voi joko pyrkiä joh-

tajuuteen tai rakentaa pesäkkeen, riippuen kilpailun rakenteellisesta toivottavuudesta useim-

milla jäljellejääneillä segmenteillä siihen verrattuna, että valitaan vain yksi tai kaksi tiettyä 

segmenttiä. Yritys, jolla on resursseja voi perustaa johtajuusaseman – kilpailijat, jotka hä-

viävät kamppailun poistuvat alalta – ja alan rakenteesta hyödytään heti, kun tällainen asema 

on saavutettu. Kun yrityksellä ei ole mitään erityisiä voimavaroja, se ei todennäköisesti tule 

saavuttamaan kokonaisjohtajuutta tai pesäkettä, mutta se voi käyttää hyödykseen suotuisaa 

alaa saadakseen kannattavuutta. Se voi valita aikaisen divestoinnin riippuen sadonkorjuun 

todennäköisyydestä ja mahdollisuuksista liiketoiminnan myyntiin. (Porter, 1993, s. 307–

308) 

 

Kun ala on epäsuotuisa taantumisen kannalta, johtuen suuresta epävarmuuden määrästä, kil-

pailijoiden korkeista poistumisesteistä ja / tai olosuhteista, jotka johtavat vaihteleviin loppu-

pelin taisteluihin , investoinnit johtajuusaseman saavuttamiseksi eivät todennäköisesti kan-

nata, eikä kenties myöskään pesäkeasema ole kannattava. Jos yrityksellä on vahva suhteel-

linen asema, sen on parasta käyttää tätä hyödykseen suojautumalla johonkin pienempään 

pesäkkeeseen ja / tai käyttämällä sadonkorjuuta. Jos yrityksellä ei ole mitään erityisiä 
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voimavaroja, sen on parasta poistua niin pian kuin poistumisesteet sen sallivat, koska muut 

alalle juuttuneet yritykset, joilla on korkeat poistumisesteet, alkavat todennäköisesti pian 

hyökätä menestyksellisesti sen aseman kimppuun. (Porter, 1993, s. 308) 

 

Kolmannen ulottuvuuden tähän yksinkertaiseen kehykseen muodostavat yrityksen strategi-

set tarpeet pysyä mukana liiketoiminnassa. Esim. kassavirran tarve voi vinouttaa päätöstä 

sadonkorjuun tai aikaisen vetäytymisen suuntaan, vaikka muut tekijät puoltaisivatkin johta-

juusasemaa. Operationaalisesti yrityksen täytyy määrittää strategisten tarpeittensa luonne ja 

tarkastella niitä suhteessa taantumisen muihin olosuhteisiin oikean strategian määrittä-

miseksi. (Porter, 1993, s. 308) 

 

Voi olla myös hyödyllistä soveltaa aikaisessa vaiheessa tiettyä strategiaa. Johtajuusstrate-

gian aikainen soveltaminen antaa vihjeitä, jotka ovat tarpeellisia rohkaisemaan kilpailijoita 

alalta poistumiseen  sekä antaa johtajuusaseman saavuttamiseksi tarvittavan ajoitusedun. 

Vetäytymisen aikainen toteuttaminen antaa edellä selostettuja etuja. Taantumisvaiheen stra-

tegian lykkääminen pyrkii eliminoimaan äärimmäisiä vaihtoehtoja ja pakottaa yrityksen 

joko pesäke- tai sadonkorjuustrategiaan. (Porter, 1993, s. 308) 

 

Taantuvilla aloilla tärkeänä osana strategiaa, erityisesti aggressiivisissa strategioissa, on löy-

tää keinoja, joilla tiettyjä kilpailijoita rohkaistaan lähtemään alalta. Joskus korkean markki-

naosuuden omaavan kilpailijan todellinen poistuminen on tarpeen, ennen kuin aggressiivi-

nen strategia on mielekäs. Sellaisissa tapauksissa yritys voi yrittää hankkia lisäaikaa sadon-

korjuun avulla, kunne tärkeä kilpailija päätyy tavalla tai toisella lähtemispäätökseen. Jos 

johtaja-asemassa oleva päättää lähteä, yritys voi valmistautua investoimaan, ja jos johtaja 

jää, yritys jatkaa sadonkorjuuta tai vetäytyy heti. (Porter, 1993, s. 308–309) 

 

2.12 Taantumisvaiheen loukut 

 

Yrityksen aseman löytäminen edellisessä taulukossa vaatii runsaasti hienojakoista analyysiä, 

ja monet yritykset rikkovat alan rakenteen ja strategisen valinnan välillä vallitsevan 
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johdonmukaisuuden, kuten taulukossa on esitetty. Taantuvien alojen tutkimus paljastaa 

myös joitakin muita loukkoja. (Porter, 1993, s. 309) 

 

Kyvyttömyys tiedostaa taantumisvaihetta. Yrityksille näyttää olevan aivan liian helppoa op-

timistisesti uskoa taantuvan alan elpymisen mahdollisuuksiin. Jotkut yritykset eivät pysty 

tarkastelemaan objektiivisesti taantumisen mahdollisuuksia, koska ne ovat liian kauan sa-

maistuneet alaan tai niillä on liian kapea-alainennäkemys substituuttituotteista. Korkeiden-

poistumisesteiden esiintyminen myös osaltaan vaikuttaa siihen, miten johtajat näkevät 

alansa; he etsivät optimistisia vihjeitä, koska pessimistiset näkymät ovat liian tuskallisia tar-

kasteltaviksi. (Porter, 1993, s. 309) 

 

Uuvutussota. Taistelu niiden kilpailijoiden kanssa, joilla on korkeat poistumisesteet, johtaa 

tavallisesti katastrofiin. Näiden kilpailijoiden on pakko reagoida voimakkaasti erilaisiin toi-

menpiteisiin eivätkä ne luovuta asemaa ilman huomattavia investointeja. (Porter, 1993, s. 

309) 

 

Sadonkorjuu ilman selviä vahvoja puolia. Ellei alan rakenne ole erityisen suotuisa taantu-

misvaiheen kannalta, sadonkorjuustrategia tavallisesti epäonnistuvat., ellei näitä käyttävillä 

yrityksillä ole selviä vahvoja puolia. Asiakkaat siirtyvät heti muualle, kun palvelu tai mark-

kinointi huononee tai jos hintoja nostetaan. Sadonkorjuun prosessissa yrityksen jälleen-

myyntiarvo voi myös vähetä. Kilpailuun ja hallintoon liittyvät riskit tässä strategiassa ai-

heuttavat sen , että strategian täytyy perustua selviin johtopäätöksiin. (Porter, 1993, s. 309) 

 

2.13 Taantumisvaiheeseen valmistautuminen 

 

Jos yritys voi ennustaa alan olosuhteita taantumisvaiheessa, se saattaa parantaa asemaansa 

toteuttamalla kypsyysvaiheessa toimenpiteitä, jotka parantavat asemaa taantumisvaiheessa. 

Joskus nämä toimenpiteet eivät maksa juuri mitään kypsyysvaiheen strategisen aseman kan-

nalta 
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- minimoidaan investointeja tai muita toimenpiteitä, jotka tulevat kohottamaan edellä 

kuvatuista syistä aiheutuvia alalta poistumisesteitä. (Porter, 1993, s. 310) 
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3 TOIMIALAKUVAUS 

Mericon Oy ei toimi suoraan millään olemassa olevalla toimialalla, mittaustoimintaa lukuun 

ottamatta, vaan toimimme muutaman toimialan välimaastossa, tarjoten osaa palveluista kul-

takin alalta. Toimialoja, joiden palveluita tarjoamme, on mittaus-, luotaus-, mallinnus- ja 

tietomallinnusalat.  

 

Kutakin alaa kuvaa se, että alalla on muutama suuri toimija ja useita pieniä. Suuret ovat 

ostaneet pieniä yrityksiä ja kasvattaneet siten omaa kokoaan. Mittaus-, mallinnus-, ja infra-

rakentamisen tietomallinnusaloilla toimivat samat Suomen suurimmat infra-alan konsultti- 

ja suunnittelutoimistot. He hallitsevat alaa ylivoimaisesti ja saavat lähes poikkeuksetta jul-

kiset puitesopimukset itselleen ylivoimaisten ja monipuolisten resurssiensa ansiosta. Edellä 

mainitun lisäksi alaloilla toimii useita muutaman hengen yrityksiä.  

 

Tässä kuvauksessa on esitetty kilpailijoista diagrammein liikevaihto ja tulos vuodelta 2018. 

Lähteenä on käytetty Fonecta Finder palvelua. Tiedot eivät ole suurten konsultti- ja suunnit-

telutoimistojen osalta vertailukelpoisia, koska niistä ei ole saatavissa vain edellä mainittujen 

toimialojen tietoja, vaan koko yhtiön tiedot. Tämän takia heidän tietonsa on esitetty eri dia-

grammeissa. 

 

3.1 Mittausala 

Ala on hyvin keskittynyt. Suurin yksityinen toimija Mitta Oy hallitsee alaa selkeästi. Se on 

kasvanut voimakkaasti viime vuosina ostamalla alalta muita toimijoita. Sen liikevaihto on 

noin puolet koko alan yksityisten toimijoiden liikevaihdosta. Voittoa se onnistui vuonna 

2018 tekemään vain 0.5 M€. Pieniä toimijoita alalla on muutamia kymmeniä maanlaajui-

sesti. Niiden yhteinen liikevaihto yltää lähes samaan kuin Mitta Oy:n liikevaihto. Eli yli 

puolet alan liikevaihdosta tulee Mitta Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n toimesta. 

 

Yksityisten toimijoiden lisäksi alalla toimii valtion omistama Maanmittauslaitos, sekä kun-

tien ja kaupunkien omat mittausyksiköt. He eivät ole alalla kilpailijoita, mutta työllistävät 

yksityisiä toimijoita, kun tarvitsevat lisäresursseja.  
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Kilpailu alalla tapahtuu pääsääntöisesti pelkän hinnan perusteella. Se on usein ainoa kriteeri 

julkisissa kilpailutuksissa. Referenssejä vastaavista toimeksiannoista usein vaaditaan, mutta 

niillä ei ole valinnassa muuta merkitystä kuin se , että selvitetään kilpailijan kyky selviytyä 

kyseisestä toimeksiannosta.  

 

Alan kasvu on sidottu suoraan rakennusalan kulloiseenkin tilanteeseen. Kun rakennusalalla 

on noususuhdanne, on mittausalallakin kasvua. Rakennusalan laskusuhdanne näkyy myös 

mittausalalla. Mitta Oy on siis aloittanut markkinaosuuspelin ostamalla alalta muita toimi-

joita. He ovat ostaneet myös pohjatutkimusyrityksiä ja merenmittausyrityksiä tarjontaansa 

laajentaakseen. He ovat myös aloittaneet toiminnan Ruotsissa ostamalla sieltä jo olemassa 

olevia yrityksiä. Toimillaan he pyrkivät todennäköisesti saamaan Mericon Oy:n kaltaisia 

pieniä yrityksiä poistumaan markkinoilta. 

 

Kappaleessa kaksi kuvatun teorian perusteella mittausalan ominaisuudet kuvaavat suurelta 

osin taantuvaa alaa. Sitä kuvaa hyvin seuraavat seikat: 

- Ostajat ovat valikoivia ostajia  

- Tuotelaatu on epätasainen 

- Kustannusten kontrolli avainasemassa 

- Markkinoilta poistumisia/runsaasti pienten toimijoiden ostamisia 

- Alhaismmat hinnat ja marginaalit 

- Laskevat hinnat 
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Kuva 1. Mittaustoimialan kenttä 

 

Menestyneimmille yksityisille pienille toimijoille on tyypillistä se, että ne tarjoavat laajem-

paa palvelukokonaisuutta kuin pelkät maanmittaukset. Osalla toimintaa kuuluu kantavuus-

mittaukset, pohjatutkimukset tai rakentamisen työnjohto- ja valvontapalvelut. Eli he ovat 

differoineet palvelutarjontaansa kilpailun vähentämiseksi. 

 

Alan toimittajat 

Alan toimittajia ovat pääsääntöisesti mittalaite- ja erilaiset ohjelmistovalmistajat. Kilpailevia 

tuotteita mittalaitteistoissa on rajoitetusti saatavilla. Laadukkaita mittalaitteita, joille on no-

peasti saatavissa käyttötukea ja huoltopalveluita on olemassa vain muutama. Heidän hin-

tansa ovat melko yhteneviä ja ostajan on niihin mahdotonta vaikuttaa. Toki he käyvät kes-

kenään hintakilpailua, joten mitään merkittäviä hinnan nousuja heidän taholtaan tuskin on 

odotettavissa. 

 

Yksi uhka markkinoiden pienenemiselle entisestään on se, että suuret rakennusliikkeet, kun-

nat ja kaupungit vahvistavat omia mittausorganisaatioita entisestään ja hoitavat niiden avulla 

itse tarvitsemansa mittauspalvelut, ainakin osittain. Näin tulee osittain käymään, jos 
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mittaustyön hinnat lähtevät nousemaan markkinoilla. Se johtaa myös siihen, että he saavat 

paremmin selville työn todellisen hinnan. Se johtaa taas suoraan katteiden laskuun. 

 

Uudet tulokkaat 

Alalle ei ole viimevuosina tullut juurikaan uusia tulokkaita. Pienet katteet ovat osasyynä 

siihen. Tämä on yksi syy myös sille, että alalla ei juurikaan ole ulkomaisia toimijoita. Uusien 

tulokkaiden uhka vähäinen. 

Alalle pääsee pienin kustannuksin ja työvoimaa on saatavilla. Alan ammattilaisia valmistuu 

joka vuosi eri koulutusasteilta.  

 

Ostajat 

Ostajien vaikutusvalta on suuri. Heille vain hinta ratkaisee. Lähes kaikissa kilpailuissa ainoa 

valintakriteeri on hinta. Kaikki tarjoajat pystyvät kohtuudella tekemään kilpailussa asetetut 

työtehtävät. Tämä ajaa siihen, että hintoja poljetaan ja katteet jäävät pieniksi. Kuten jo edellä 

todettiin, hintojen nousu ajaa siihen, että tilaajat alkavat tuottaa palveluita omana työnään. 

Useat ostajat vaativat tällä hetkellä hintojen alentamista, eli pyytävät useilta toimijoilta tar-

jouksia. Sen jälkeen pyytävät neuvotteluun muutaman halvimman hinnan tarjoajat ja vielä 

yrittävät tinkivät hinnoista pois. 

 

Korvaavat tuotteet 

Valtio ja kunnat tuottavat runsaasti erilaista avointa dataa, joka on vähentänyt runsaasti pe-

rinteistä maanmittaustarvetta viime vuosina. Tämän kaltaisen datan määrä tulee tulevaisuu-

dessa vain kasvamaan. Eli saataville tulee olemaan runsas määrä ilmaista dataa. 

 

Mittausdataa kerätään ulkomailla esimerkiksi jakeluautoihin kiinnitettyjen mittalaitteiden 

avulla. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa eri tahoille nopean tiedonkeruun. Esimerkiksi 

kunnat voisivat omien ajoneuvojen avulla kerätä mittaustietoa tie- ja katuverkkojensa ja nii-

den lähialueiden osalta. 

 

Koneohjauksella on jo nyt korvattu mittaus- ja kartoitustyötä työmailla merkittävästi. 

Ilmasta käsin tehtävä kartoitus tulee koko ajan tarkemmaksi ja nopeammaksi, joten se tulee 

tulevaisuudessa korvaamaan perinteistä jalan suoritettavaa mittausta. Samoin tulee käymään 
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satelliittien avulla suoritettavassa kartoituksessa. Avaruudesta käsin kyetään entistä tarkem-

min kartoittamaan suuria alueita nopeasti. 

 

 

Kuva 2. Mittausalan kilpailijoiden liikevaihto ja tulos 2018 

 

Ala on muuttunut nopeasti mittausmenetelmien suhteen viime vuosina. Maastotyö mittaa-

jilta on vähentynyt huomattavasti. Koneohjauksen käytön yleistyminen on johtanut siihen, 

että maastoon tehtäviä merkintöjä ei tarvitse tehdä yhtä paljon kuin ennen ja kartoituskin 

hoidetaan monessa tapauksessa koneohjauksen avulla. Mittamiehen tehtävä onkin muuttu-

nut enemmän siihen, että hän tekee mallit koneohjaukseen ja tekee tarkekuvat koneohjauk-

sen tallenteista. On olemassa myös ohjelmistoja, joihin tarketiedot syötetään mittamiehen 

toimesta, tai ne menevät järjestelmään suoraan koneohjauksesta. Näitä tietoja voi sitten eri 

tahot katsoa omilta päätelaitteiltaan. Nykyään on myös saatavissa runsaasti valtion ja kau-

punkien tuottamaa erilaista avointa dataa, joka poistaa osaltaan mittaustarpeita. 
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3.2 Luotausala 

 

Ala on pieni ja keskittynyt muutamalle palveluntuottajalle, joista selkeästi suurin on valtio-

omisteinen Meritaito Oy. Se perustettiin, kun Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yksi-

tyistettiin vuonna 2010. Yhtiö sai itselleen silloisen kaluston ja henkilöstön. Väylänpidon 

kilpailu avattiin vaiheittain yksityisille toimijoille neljän vuoden siirtymäajalla. Tämä takasi 

tietyn tilauskannan ensimmäiseksi neljäksi vuodeksi Meritaito Oy:lle. Siirtymäaikana Meri-

taito Oy sai osallistua kilpailulle vapautettuihin kilpailuihin. Turvatun tilauskannan avulla 

he pystyivät näissä kilpailuissa polkemaan hintoja. Se pienensi katteita alalla huomattavasti 

ja huononsi alan kannattavuutta. Hankkeiden täysin vapauduttua Meritaito Oy on vähentänyt 

henkilöstöään YT-neuvotteluissa, mutta on edelleen suurin toimija alalla. 

 

Meritaidon lisäksi alalla toimii siis muutama kotimainen palvelun tuottajaa, jotka pystyvät 

väylämittauksiin avomerelläkin. Sen lisäksi Väylän kilpailuttamissa isoissa merenmittaus-

hankkeissa on toiminut ulkomaisia yhtiöitä. Myös satamat ovat työllistänee yksityistä viro-

laista toimijaa. 

 

Kuva 3. Luotaustoimialan kenttä 

 

Alan mahdolliset tulokkaat

-Ostajat voivat tuottaa palveluita itse

-Uudet aloittavat yritykset

- Markkinoiden kasvaessa ulkomaiset yritykset

Uusien tulokkaiden uhka Kalliitt laitteet ja alukset. Koulutusta ei saatavilla Suomessa.

Meritaito Oy on vääristänyt kilpailua.

Alan kilpailijat

Toimittajat Ostajat

Toimittajien Ostajien

- Meridata Oy vaikutusvalta vaikutusvalta - Terramare Oy

- Terrasolid Oy - Suomen Vesityö Oy

- Bentley Systems - Helsingin Satama Oy

- Leica Geosystems Korvaavia toimittajia on - Hangon Satama Oy

- Geotrim Oy saatavilla. Yhteistyön aloittaminen Hinta ratkaisee ellei laadulla - Yit Oy

-Quality Positioning Services vaatii jonkin verran resurssia. ole merkitystä. - GRK Oy

- Valeport Ltd Vaikutusvalta ei ole kovin suuri. Vaikutusvalta on suuri - Kreate Oy

- Teledyne RESON A/S - Ramboll Oy

- Yara Oy

- Väylä

- Kaikki Suomen satamat

- Neste Oyj

- Wärtsilä

Kilpailu yritysten kesken

Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka Airborne kartoitus on jo matalissa ja kirkkaissa jossain vesissä käytössä

Miehittämättömät lautat ovat yleistyneet nopeasti.

Korvaavat tuotteet

-miehittämättömät lautat

-koneohjaus

-Airborne kartoitus

-kaukokartoitus

MERITAITO OY

MITTA OY FCG

CIVIL TECH 

VRT 

JAMI AHO 
KY

MEREMÖÖD
UKESKUS OU

VIRON 
VALTIO

FUGRO

CLINTON 
MARINE
SURVEY



 

45 

 

Meritaito tuottaa luotauspalvelun lisäksi väylänpitopalvelua, eli vastaa mm. turvalaitteiden 

huollosta. Osa yrityksistä tekee väylänsuunnittelua ja vesilupiin liittyviä toimeksiantoja, osa 

tarjoaa vedenalaista kuntokartoitusta ja -mallinnusta. 

 

Alan toimittajat 

Alan toimittajia ovat pääsääntöisesti luotauslaite- ja ohjelmistovalmistajat. Kilpailevia tuot-

teita on saatavilla, joten toimittajien vaikutusvalta ei ole kovin suuri. Laitteiden ja ohjelmis-

tojen hinnat ovat toimittajien kesken samankaltaisia hintakilpailun takia, joten merkittävää 

hintojen nousua ei ole odotettavissa. Laitteet ovat kompakteja, joten ne eivät aseta vaati-

musta aluskoolle. Aluskoolla on merkitystä toimintaympäristön mukaan, eli aluskoko kas-

vaa etäisyyden suhteessa rannikkoon. 

 

Uudet tulokkaat 

Alalle on tullut vähän uusia tulokkaita kotimaasta tai ulkomailta. Tulokkaat eivät ole tulleet 

pelkästään kotimaan markkinoille. Kotimaiset tulokkaat tarjoavat palveluitaan ulkomaille ja 

jotkin ulkomaalaiset tulokkaat ovat laajentaneet palveluitaan Suomeen. 

Alalle tulemisen esteitä ovat muun muassa hintava kalusto ja alan koulutuksen puuttuminen 

suomesta. Sitä vaaditaan ainakin kauppamerenkulun väylien luotaamistyössä. 

 

Mitta Oy on laajentanut palveluitaan ostamalla toimivia merenmittausyrityksiä tai niiden 

osia. Mitta Oy lähestyy palvelutarjonnallaan Mericon Oy:n palvelutarjontaa. Tosin heidän 

resurssinsa ja volyyminsa on paljon isompaa. 

 

Ostajat 

Ostajien vaikutusvalta on suuri. He määrittävät kaikki rakennus- ja kunnossapito työt väy-

lilleen ja rakenteilleen. Useimmissa kilpailuissa ainoa valintakriteeri on hinta. Niin kauan, 

kun vesiväylät ovat valtion omistamia on niitä lakisääteisesti ylläpidettävä, eli työkanta on 

jatkuvasti olemassa. Sen lisäksi meriväylät ja satamat ovat avain asemassa Suomen viennille 

ja tuonnille, joten niitä kehitetään jatkuvasti. Toivottavasti tulevaisuudessa myös luotaus-

työn kannattavuutta saadaan korkeammaksi. 
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Korvaavat tuotteet 

Viime aikoina on nopeasti yleistyneet miehittämättömät luotauslautat. Niiden avulla saadaan 

kustannustasoa laskettua ja parannettua huomattavasti työturvallisuutta. Ne myös mahdol-

listavat pääsyn paikkoihin, joihin ei kookkaammilla veneillä ole aiemmin mahtunut. Toki 

miehittämättömät alukset tarvitsevat ulkomerellä miehitetyn tukialuksen. Tukialukselta voi-

daan tosin operoida useita miehittämättömiä aluksia. Miehittämättömien alusten hankinta 

vaatii Mericonin kaltaiselta yritykseltä runsaasti pääomaa ja osaamisen hankintaa. 

 

Maailmalla kirkkaimmissa vesissä käytetään myös ilmasta tehtävää laserkartoitusta matalien 

vesien osalla. Menetelmä on nopea vedessä tehtävään mittauksen verrattuna. Tulevaisuu-

dessa ilmasta tehtävä merenmittaus tulee yleistymään, kun kehitetään paremmin vedenläpi-

tunkeutuvia kartoituskeinoja. Mahdollisesti myös satelliiteilla pystytään jatkossa merenmit-

taukseen. 

 

Vesirakentamisessa luotausta on korvattu ruoppaajan kaivuvalvontadatalla. Eli ruoppaaja 

ottaa itse tarkkeet ruoppauksen toteutumasta. Useat tilaajat ovat hyväksyneet tämän mene-

telmän käytettäväksi, vaikka menetelmässä on useita epävarmuustekijöitä ja kartoitustyötä 

ei suorita puolueeton taho. 

 

Perinteinen väylämittausalassa on kypsyys- ja taantumavaiheen ominaisuuksia johtuen mm. 

vähäisistä julkisista väylähankkeista. Uusimpia menetelmiä luotausalalle on vedenalaisten 

rakenteiden, mm. satamalaitureiden ja siltapilareiden, kartoitukset mm. kunnon seurantaa 

varten. Tämä mahdollisuus on laajentanut runsaasti luodattavien kohteiden määrää ja no-

peuttanut laitekehitystä. Laitteilla pitää pystyä saamaan mahdollisimman tarkkaa kuvaa kar-

toitettavista rakenteista luotettavan kuntotiedon saamiseksi. Tämän uusi tekninen kehitys on 

siis avannut aivan uusia mahdollisuuksia luotausalalle. Sen perusteella voidaan sanoa, että 

luotausala on näiltä uusilta osin jopa kasvuvaiheessa. Kasvuvaihetta kuvaa mm. seuraavat 

seikat: 

- Laajeneva ostajaryhmä 

- Tuotteiden differointi teknillisesti ja toiminnallisesti 

- Hyvä laatu 
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- Voimakas mainonta 

- Merkittävä vienti / vähän tuontia 

- Markkinointi avainasemassa 

- Suhteellisen korkeat hinnat 

 

Ostajaryhmä laajenee kaikkiin instansseihin, jotka omistavat vedenalaisrakenteita. Tuotteet 

kehittyvät jatkuvasti ja uusia innovaatioita tulee markkinoille. Mainonta ja markkinointi ovat 

avainasemassa uusiasiakashankinnassa. Kilpailijat eivät ole vielä ryhtyneet merkittävään 

hinnanpolkemiseen. 

 

Kuva 4. Luotausalan kilpailijoiden liikevaihto ja tulos 2018 

 

Ala on muuttunut nopeasti mittausmenetelmien suhteen viime vuosina. Maastotyö mittaa-

jilta on vähentynyt huomattavasti. Koneohjauksen käytön yleistyminen on johtanut siihen, 
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että maastoon tehtäviä merkintöjä ei tarvitse tehdä yhtä paljon kuin ennen ja kartoituskin 

hoidetaan monessa tapauksessa koneohjauksen avulla. Mittamiehen tehtävä onkin muuttu-

nut enemmän siihen, että hän tekee mallit koneohjaukseen ja tekee tarkekuvat koneohjauk-

sen tallenteista. Nykyään on myös saatavissa runsaasti valtion ja kaupunkien tuottamaa eri-

laista avointa dataa, joka poistaa osaltaan mittaustarpeita.  

 

Alan kasvu on lähes olematonta. Yrityksillä on pääsääntöisesti kokeneet vakiintuneet ostajat, 

jotka ovat hyvin hintatietoisia. Kilpailun voittaa useimmiten se, joka tarjoaa työn halvim-

malla. Se on ajanut voittomarginaalit minimiin. 

 

3.3 Mallinnusala 

 

Ala on keskittynyt kahdelle suurimmalle toimijalle. Suurimmat toimijat ovat Ramboll Fin-

land Oy ja SitoWise Oy. Niiden yhteinen liikevaihto on noin 90 % koko alan yksityisten 

toimijoiden liikevaihdosta. Muita merkittäviä toimijoita alalla on noin kymmenen. Malleja 

voidaan tehdä eri tarkoituksiin erilaisten mittausten pohjalta tai tehdä puhdas suunnitelma-

malli.   

 

Kuva 5. Mallinnustoimialan kenttä 

Alan mahdolliset tulokkaat

-Drone harrastajat

-Ilmakuvausyritykset

- Kaikki ostajat voivat tuottaa omana palveluna ,mikäli niin haluavat

- Toimintaa laajentavat suunnitteluyritykset

Uusien tulokkaiden uhka Alalle helppo tulla

Alan kilpailijat

Toimittajat Ostajat

Toimittajien Ostajien

- DJI vaikutusvalta vaikutusvalta - Kunnat

- Terrasolid Oy - Kaupungit

- Bentley Systems - Satamat

- Pix 4D Korvaavia toimittajia on - Teollisuuslaitokset

- Geotrim Oy saatavilla. Yhteistyön aloittaminen Hinta ratkaisee ellei laadulla - Rakennusliikkeet

- Geodrone vaatii jonkin verran resurssia. ole merkitystä.

- Trimble Vaikutusvalta ei ole kovin suuri. Vaikutusvalta on suuri

- Leica Geosystems

Kilpailu yritysten kesken

Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka

Korvaavat tuotteet

-kehittyvä kännykkä teknologia

-Maanmittauslaitoksen aineisto tulevaisuudesta

-kaukokartoitus

- Automatisoitu prosessi mallintuottamiseen
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Suurimmille toimijoille on ominaista se, että mallinnuspalvelu tukee heidän suunnittelutoi-

mintaansa tai on osa sitä. Pienemmät toimijat tuottavat malleja olevasta tilanteesta. Ne voivat 

olla esimerkiksi kaupunkimalleja. Mallinnusta voidaan tehdä myös tietomallin pohjaksi. 

 

Alan toimittajat 

Alan toimittajia ovat pääsääntöisesti erilaiset mittalaite- ja ohjelmistovalmistajat. Heidän 

vaikutusvaltansa on kuvattu mittaus- ja luotausalan toimittajakuvauksissa ja ne kuvaukset 

pätevät tämänkin alan toimittajiin. Korvaavia laitteita ja ohjelmistoja on saatavilla. Toki aina 

yhteistyön aloittaminen uuden toimijan kanssa vaatii jonkin verran resursseja. 

 

Uudet tulokkaat 

Alalle on helppo tulla, koska tekniikka on helppokäyttöistä ja melko halpaa. Alalla voi toi-

mia usean alan koulutuksella, koska alaan liittyy mm. it-, insinööri-, arkkitehti- ja mittaus-

osaamista. Pitää pystyä luomaan verkosto, josta löytyy monipuolista osaamista, tai olemaan 

osa sitä  

 

Drooniharrastajia on viime vuosina tullut runsaasti, joten heillä on matala kynnys siirtyä 

mallinnusalalle. Myös ilmakuvausyrityksillä on kalustoa valmiina, joilla voi tuottaa mallin-

nettavaa aineistoa. 

 

Kaikki tilaajat voivat halutessaan tuottaa mallinnuspalvelua omana työnään, jolloin heille 

muodostuu kuva alan kustannuksista ja pystyvät näin halutessaan pienentämään alan katetta. 

 

Ostajat 

Ostajia ovat kaupungit, kunnat, satamat, teollisuuslaitokset ja rakennusliikkeet. Ostajien vai-

kutusvalta on suuri. Lähes aina vain hinta ratkaisee. Tämä ajaa siihen, että hintoja poljetaan 

ja katteet jäävät pieniksi.  

 

 

 

 



 

50 

 

Korvaavat tuotteet 

Valtio ja kunnat tuottavat runsaasti erilaista avointa dataa, joka on vähentää mittaustarvetta 

mallintamisen pohjaksi. Tämän kaltaisen datan määrä tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. 

Eli saatavilla tulee olemaan runsas määrä ilmaista dataa mallintamisen pohjaksi. 

 

Alla muutama mahdollinen keino tuottaa mallinnuksen lähtöaineistoa: 

- Kaupunkimalliin voidaan tuottaa aineistoa ajoneuvoihin kiinnitettyjen kameroiden tai 

mittalaitteiden avulla, sekä yritysten, että kaupunkien omien organisaatioiden 

toimesta. 

- Koneohjausdatasta tuotetaan malleja. 

- Avaruudesta käsin kyetään entistä tarkemmin kartoittamaan suuria alueita nopeasti 

karkean mallinnuksen pohjaksi. 

 

Kuva 6. Mallinnusalan kilpailijoiden liikevaihto ja tulos 2018 
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Ala on muuttunut nopeasti mittausmenetelmien suhteen viime vuosina. Dronekaluston käy-

töstä on tullut jokapäiväistä ja niiden ottamista valokuvista pystytään tuottamaan tarkkoja 

pistepilviaineistoja mallinnuksen lähtötiedoksi. 

 

Ala on uuden teknologian osalta käynnistymisvaiheessa. Ongelmana on uuden teknologian 

mahdollistaman nopean tiedonkeruun avulla tuotettujen mallien hyväksikäytön omaksutta-

minen tilaajien käyttöön. 

 

3.4 Tietomallinnusala infrarakentamisessa 

 

”Tietomallintamisen käyttöönottoa on pohjustettu useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa ja   

-ohjelmissa, erityisesti   Rakennustietosäätiön   koordinoimassa   Infra   TM-hankkeessa.  

Tietomallintamisen käyttöönottoa vauhdittavaa tutkimustyötä tehtiin RYM Oy:n (rakenne-

tun    ympäristön    strategisen    huippuosaamisen    keskittymä) PRE-tutkimusohjelman 

InfraFINBIM-työpaketissa, jossa laadittiin ja pilotoitiin lisäksi mallinnusvaatimuksia ja -oh-

jeita, laajennettiin infra-alan nimikkeistö tietomallinnusta tukevaksi ja kehitettiin hankinta-

menettelyjä. InfraFINBIM -työpaketin visiona oli, että ”vuonna 2014 suuret infranhaltijat 

tilaavat vain mallipohjaista palvelua, jota hyödynnetään kaikissa projektin vaiheissa suun-

nittelun tilauksesta kunnossapitovaiheeseen asti”. (Väylä, 2015, s.10)  

 

Edellä mainitun takia ala on keskittynyt suurimmille ja infra konsultti- ja suunnittelutoimis-

toille, koska he saavat suurimmat julkiset suunnitteluhankkeet ylivoimaisilla resursseillaan. 

Suurimmat toimijat Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy hallitsevat alaa selkeästi. Ramboll 

Finland Oy on kasvanut ostamalla pienempiä asiantuntijayrityksiä ja Sito Oy yhdistyi Wise 

Group Finland Oy: kanssa ja on sen jälkeen kasvanut yritysostoilla. Heidän liikevaihtonsa 

302 M€ käsittää lähes 90 % alan liikevaihdosta. Toki liikevaihdot ovat kokonaisliikevaih-

toja. Mikäli tiedossa olisi vain Infran tietomallinnuksen osuudet, olisivat luvut erilaiset. 

 

Kappaleen kaksi teorian perusteella ala on , varsinkin tietomallinnuksen osalta, vielä käyn-

nistysvaiheessa, mutta omaa toki jo joitakin kasvuvaiheen piirteitä  

Käynnistysvaihetta kuvaa mm. seuraavat seikat: 
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- Ostajien hitaus 

- Ostajat on saatava kokeilemaan tuotetta 

- Tuotesuunnittelu ja – kehittely avainasemassa 

- Huono laatu 

- Tuotekehittely ja insinööritaito avainasemassa 

- Alhaiset voitot 

- Standardointi kesken 

- Vain harvoja yrityksiä 

 

Kuva 7. Infra-tietomallinnuksen kenttä 

 

Kenttää hallitsee alan suurimmat konsultti- ja suunnittelutoimistot, jotka tuottavat tietomallit 

suunnittelun ohessa. Alan käytäntö menee siihen, että suunnittelija tuottaa myös tietomallin 

ja on näin myös vastuussa siitä. Pienten toimijoiden on vaikea saada näitä töitä, koska suu-

rimmilla konsultti- ja suunnittelutoimistoilla on puitesopimukset suurimpien tilaajien 

kanssa. Sen lisäksi tietomallinnukseen sopivia ohjelmistoja on tarjolla rajallinen määrä, sekä 

niiden hankinta- ja ylläpitohinnat ovat niin suuria, että niille pitää olla jatkuvaa käyttöä. 
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huonosti saatavilla. 

Kilpailu yritysten kesken
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RAMBOLL FINLAND OY

SITOWISE

TÄHTIRANTA
INFRA OY

FINNMAP- INFRA
OY

SIPTI-INFRA  OY

FCG

DCS FINLAND OY, 
INFRAKIT

TIETOA 
FINLAND OY



 

53 

 

Alan toimittajat 

Alan toimittajia ovat ohjelmistovalmistajat. Kilpailevia tuotteita on saatavilla rajallisesti, jo-

ten toimittajien vaikutusvalta on suuri. Tosin heidän hintansa ovat keskinäisen kilpailun ta-

kia hyvin yhtenevät, eli yhtä ylivoimaista toimittajaa ei ole olemassa ja suuria hinnannousuja 

ei ole odotettavissa. 

 

Uudet tulokkaat 

Alalle on varmasti tulossa uusia tulokkaita, jotka pystyvät tietomallinnukseen. Suunnittelun 

lisäksi tietomallia tarvitaan infran eri elinkaaren vaiheissa. Tässä vaiheessa on mahdollista 

tehdä toteuma- ja ylläpitomalleja suunnittelumallin pohjalta tai ilman sitä. Tämän kaltainen 

tietomallintaminen on mahdollista ilman sen liittämistä osaksi suunnittelua. Ja se ajoittuu eri 

kohtaan infran rakentamishanketta ja saattaa kuulua jollekin muulle taholle kuin suunnitte-

lutoimistolle. Näissä eri vaiheissa on myös pienemmillä yrityksillä mahdollisuus tietomal-

lintamispalveluiden tarjoamiseen.   

Alalle pääsee pienin kustannuksin ja työvoimaa on saatavilla. Alan ammattilaisia valmistuu 

joka vuosi eri koulutusasteilta, ja opiskelijat saavat alan parhaan koulutuksen tällä hetkellä. 

Toki kaikki suuret konsultti- ja suunnittelutoimistot ovat heistä kiinnostuneita. 

 

Ostajat 

Ostajien vaikutusvalta on suuri. He päättävät tilaavatko he tietomallipohjaista suunnittelua 

vai eivät. Ainoastaan Väylävirasto on ostajana velvoitettu teettämään väyläsuunnittelunsa 

tietomallipohjaisena. Se kehittää alaa vääjäämättä ja pakottaa suurimmat palveluntarjoajat 

kehittämään osaamistaan. Ainakaan vielä julkisilla organisaatioilla ei merkittävästi ole tie-

tomallikoordinaattoreita, vaan he palkkaavat heitä hankekohtaisesti palveluntarjoajilta. 

 

Korvaavat tuotteet 

Suomeen on tehty oma tietomalliformaatti infran tietomallinnusta varten. Täällä toimivat 

ohjelmistotalot ovat muovanneet ohjelmistojaan tukemaan tätä formaattia. Ulkomailla on 

olemassa korvaavia tuotteita, jotka toimivat kauemmin käytössä olevilla formaateilla. Mark-

kinoiden kasvaessa ala alkaa kiinnostamaan myös ulkomaisista toimijoista, sekä kotimaisista 

toimijoista, jotka pystyvät hyödyntämään ulkomaista formaattia. 
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Kuva 8. Inframallinnusalan kilpailijoiden liikevaihto ja tulos 2018 

 

Ala on käynnistyvä, koska visio tietomallinnuksen käyttöönotosta vuonna 2014 siirtyi kehi-

tyshankkeen aikana vuoteen 2018. ”Liikennevirasto ja suuret kaupungit edellyttävät 
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Näin varmistetaan, että tieto on ohjelmistoriippumattomassa avoimessa muodossa kaikkien 

hankkeen jatkosuunnitteluun ja rakentamiseen osallistuvien käytössä.” (buildingSMART 

Finland)  

 

Viimeisen vajaan vuosikymmenen aikana on määritetty tietomallinnusformaatit ja ohjelmis-

totalot ovat vähitellen päivittäneet ohjelmistojaan toimimaan niillä. Ohjelmistojen osalta ke-

hitys on vielä eniten kesken, eikä tietomallinnusformaattikaan ole vielä kovin pieniin yksi-
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Ramboll
Finland Oy

SitoWise
Finnmap
Infra Oy

FCG
Tietoa

Finland Oy
Sipti-Infra

Oy

DCS
Finland

Oy,
Infrakit

TähtiRanta
Infra Oy

Liikevaihto 2018 188,6 113,5 8,9 5,6 2,7 1,6 1,5 1,0

Voitto 2018 9,8 0,0 0,4 13,0 0,1 0,1 0,3 -0,1

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

M€

Kaavion otsikko



 

55 

 

4 KYSELYTUTKIMUS 

4.1 Tutkimusmetodologia 

 

Kyselytutkimus suoritettiin sähköisesti eDelphi-ohjelmistolla kahden kierroksen kyselynä 

eri alan asiantuntijoiden kesken. Seuraavassa lyhyt kuvaus ohjelmistosta valmistajan inter-

netsivulta: 

eDelphi on avoimen lähdekoodin verkko-ohjelmisto, joka soveltuu sekä kehittämis- että tut-

kimustyökaluksi. eDelphi-ympäristössä on mahdollista suunnitella, toteuttaa, dokumentoida 

ja raportoida kyselyjä, selvityksiä, keskusteluja ja tutkimuksia. Delfoi on tunnetuin tulevai-

suudentutkimuksessa ja laadullisessa ennakoinnissa käytetty asiantuntijametodi, jota käyte-

tään tieteellisen tutkimuksen lisäksi strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteon valmiste-

lussa. (https://www.edelphi.org/) 

 

Kyselyn tekemistä harjoiteltiin aluksi Metodix Oy:n ilmaisversiolla verkossa, mutta sen 

ominaisuudet eivät olleet riittävät kyselyn kokonaisuuden kannalta. Lopulta osallistuin Ota-

van Opiston kevään 2020 Delfoi-menetelmäkoulutukseen, joka koostui viidestä kahden päi-

vän opetusjaksosta sekä useasta verkkotehtävästä. Jokainen oppilas sai edellä mainitun li-

säksi henkilökohtaista opetusta ja sparrausta opettajilta. Sen lisäksi pidettiin etäpalaveri mi-

nun työtäni varten, johon osallistui kaikki opettajat Hannu Linturi (Metodix Oy), Jukka Tik-

kanen (Otavan Opisto), Antti Kauppi (Metodix Oy) ja oppilas Heikki Turtiainen. Heikki 

Turtiainen oli jo aiemmin aloittanut vastaavanlaisen, myös mittausaiheisen, kyselyn laatimi-

sen. Hänen mittaussuureensa olivat erilaisia, laajempia ja suuntautuivat eri aloille, mutta hä-

nen työnsä auttoi minua hahmottamaan kyselyn rakennetta.  

 

4.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Delfoi-kyselyssä kysymykset on hyvä laatia väittämämuotoon, jopa hieman asiaa kärjistäen 

suuntaan tai toiseen. Näin vastaajien on helpompi olla väittämän puolella tai sitä vastaan. 

Myös perusteluiden kirjoittaminen helpottuu, kun voi puolustaa väitettä tai perustella miksi 

on sitä vastaan. Myös muiden perusteluihin on helpompi ottaa kantaa, kun voi olla selkeästi 

https://www.edelphi.org/
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väittämän puolesta tai vastaan.  Laadin väittämät aluksi paperille sitä mukaa kun niitä mie-

leeni tuli. Sain niitä aikaiseksi noin kolmekymmentä. Kyselyn aiheeksi muotoutui Mericon 

Oy:n palvelutarjonta 2027, joka oli hyvin tämän diplomityön otsikkoa mukaileva. Kysymyk-

set teemoitin Heikki Turtiaisen  työstä saadun avun perusteella seuraavasti: Trendit, Aineis-

ton tuottajat, Palveluiden tuottajat, Palveluiden hyödyntäjät, Palvelut ja Villit kortit/Heikot 

signaalit. (Heikki Turtiainen, eDelfoi-pajan verkkokokous 2020, 12.2.2020) 

 

”Trendit”-teemassa esitin väittämiä tilanteesta alalla vuonna 2027. Eli kärkeviä väitteitä vie-

tynä lähelle ääripäitä ”kaikki” tai ”ei lainkaan”-tyyppisesti.  

 

”Aineiston tuottajat”-teemassa oli väitteitä koskien aineiston tuottamistyön jakautumista tu-

levaisuudessa julkishallinnon ja yksityisten toimijoiden välille. 

 

”Palveluiden tuottajat”-teemassa  pyydettiin valitsemaan listassa kolme tärkeintä palvelun 

tuottajaa tulevaisuudessa. 

 

”Palveluiden hyödyntäjät”- teemassa  pyydettiin valitsemaan listassa kolme potentiaalisinta 

asiakaskuntaa tulevaisuudessa. 

 

”Palvelut”-teemassa pyydettiin vapaasti kertomaan mitä uusia palveluita ja teknologioita on 

alalla tulevaisuudessa. 

 

”Villit kortit/Heikot signaalit”-teemassa pyydettiin vapaasti kertomaan muutoksista, jotka 

saattavat tulevaisuudessa olla merkittäviä. 

 

Kysely muodostui kaikilla väittämillä liian pitkäksi. Siihen ei kukaan jaksaisi huolella vas-

tata. Päädyin pilkkomaan kyselyn kolmeen eri kyselyyn palvelukokonaisuuksiemme mukai-

sesti. Kyselyiden otsikoiksi tuli Maanmittausala vuonna 2027, Merenmittausala vuonna 

2027 sekä 3D- ja tietomallinnusala vuonna 2027. Teemat pysyivät kussakin kyselyssä edellä 

mainittuina.  
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Kyselyyn vastattiin, monivalintaosiota ja vapaasti vastattavaa osiota lukuun ottamatta, kak-

siulotteisella vastausmallilla, jossa oli seitsenportainen vastausmahdollisuus väittämään sekä 

todennäköisyyden, että toivottavuuden suhteen. Asteikkojen skaala oli -3:sta +3:een.  

 

4.3 Kyselyyn osallistujien valinta 

 

Kyselyn osallistujiksi, eli panelisteiksi, valittiin tarjoamiemme palveluiden aloilta useita asi-

antuntijoita eri tahoilta. Panelisteina oli alan asiantuntijoita tilaajaorganisaatioista, urakoit-

sijoilta, konsulttitoimistoista, ohjelmistontuottajilta ja Mericon Oy:n kilpailijoilta.  

 

4.4 Kyselyn suorittaminen 

 

Kysely suoritettiin eDelphi ohjelmistolla. Osallistumispyyntö lähetettiin 55 henkilölle. 

Pyyntöihin tuli kaksi kieltäytymistä ja pyyntöön vastaamatta jätti 19 henkilöä. Yksi henkilö 

ehdotti itselleen korvaajaa.  

 

4.5 Kyselyyn vastaaminen 

 

Kyselyyn vastattiin anonyymisti. Kyselyyn vastaamiseen annettiin kaski viikkoa aikaa ja sen 

jälkeen kaikki kysymykset vastauksineen avattiin kaikkien vastanneiden nähtäviksi ja kom-

mentoitaviksi kahdeksi viikoksi. Sitten kysely suljettiin. Vastauksia tuli seuraavasti: 

- Maanmittausala, 11 kpl 

- Merenmittausala, 7 kpl 

- 3D- ja tietomallinnusala, 16 kpl  
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4.6 Kyselyiden tulokset 

4.6.1 Merenmittaus 

 

Kyselyyn vastasi 7 panelistia. Seuraavaan taulukkoon on laskettu heidän vastauksiensa pe-

rusteellä todennäköisyyden ja toivottavuuden keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

Toivottavuuden positiiviset keskiarvot saavat väittämät 1, 2,3, 4, 5, ja 6, eli niiden toteutu-

minen olisi panelistien mielestä toivottavaa vuoteen 2027 mennessä.  

 

 

 

 

Todennäköisyys

Keskiarvo

Todennäköisyys

Keskihajonta

Toivottavuus 

Keskiarvo

Toivottavuus

Keskihajonta

Väite 1.

Vuonna 2027 merenmittauksesta yli 50% toteutetaan 

miehittämättömillä aluksilla

0,14 1,36 1,43 0,90

Väite 2.

Vuonna 2027 merenmittauksesta yli 20% toteutetaan 

ilmasta käsin.

-0,43 1,29 0,86 0,99

Väite 3.

Pistepilvi on vain välivaihe mentäessä kohti 

jalostuneempaa aineistonkeruuformaattia.

-0,29 0,94 0,29 1,11

Väite 4.

Vuonna 2027 harrastekaikuluotaimilla voi jokainen 

kerätä senttimetriluokan tarkkaa pistepilviaineistoa 

meren pohjasta ja jakaa sitä verkossa jossain avoimessa 

palvelussa.

-0,29 1,11 0,14 1,46

Väite 5.

Vuonna 2027 tietomallipohjainen suunnittelu on 

pakollista kaikissa valtion vesiväylähankkeissa. 

1,71 0,88 2,00 1,20

Väite 6.

Vuonna 2027 tietomallipohjainen suunnittelu on 

pakollista kaikissa kaupunkien ja kuntien 

vesiväylähankkeissa. 

0,29 1,28 1,29 1,39

Väite 7.

Vuonna 2027 kaupungit ja kunnat tuottavat itse yli 50% 

avoimesta datasta liittyen omiin vesialueisiinsa ja -väyliin, 

eli ovat lisänneet omia resurssejaan aineiston 

tuottamiseen.

-1,29 1,28 -1,00 1,41

Väite 8.

Vuonna 2027 valtio tuottaa itse yli 50% avoimesta 

datasta liittyen omiin vesialueisiinsa ja -väyliin, eli on 

lisännyt omia resurssejaan aineiston tuottamiseen.

-0,57 1,59 -1,00 1,93
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4.6.2 Maanmittaus 

 

Kyselyyn vastasi 11 panelistia. Seuraavaan taulukkoon on laskettu heidän vastauksiensa pe-

rusteellä todennäköisyyden ja toivottavuuden keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

 

Todennäköisyys

Keskiarvo

Todennäköisyys

Keskihajonta

Toivottavuus 

Keskiarvo

Toivottavuus

Keskihajonta

Väite 1.

Vuonna 2027 mittamiestä ei tarvita 

maastotöissä, vaan koneohjauksella 

hoidetaan kaikki merkinnät ja tarkkeet.

-0,09 1,44 -0,09 1,50

Väite 2.

Vuonna 2027 maansiirtokoneet 

työskentelevät suurimmilla infratyömailla 

autonomisesti.

-0,18 1,70 0,55 1,30

Väite 3.

Vuonna 2027 infratyömaan tarkkeet 

hoidetaan pääosin koneohjauksella ja 

droonien avulla.

1,18 1,19 0,91 1,24

Väite 4.

Pistepilvi on vain välivaihe mentäessä 

kohti jalostuneenpaa 

aineistonkeruuformaattia.

-0,18 1,64 0,45 1,30

Väite 5.

Vuonna 2027 jokainen kännykän omistaja 

voi kerätä senttimetriluokan tarkkaa 

pistepilviaineistoa.

-0,82 1,53 0,45 1,44

Väite 6.

Droonien käyttö tulee korvaamaan 

staattisia maastakäsin tehtäviä mittauksia.

1,82 1,34 1,55 1,08

Väite 7.

Vuoteen 2027 mennessä droonien käyttö 

tulee täysin korvaamaan perinteiset 

lentokoneesta tai helikopterista käsin 

tehtävät kartoitukset ja ilmakuvaukset.

-0,82 1,70 0,18 1,19

Väite 8.

Vuonna 2027 tilaajat ovat täysin 

luopuneet 2D-mittatarkkeiden 

vastaanottamisesta.

1,22 1,62 2,33 0,94

Väite 9.

Vuonna 2027 kaupungit ja kunnat 

tuottavat itse kaiken avoimen datan 

liittyen omaan infraansa ja sen 

mallintamiseen, eli ovat lisänneet omia 

resurssejaan aineiston tuottamiseen 

nykyhetkeen verrattuna.

-0,55 1,67 -0,27 1,66

Väite 10.

Vuonna 2027 valtio tuottaa itse kaiken 

avoimen datan liittyen omaan infraansa ja 

sen mallintamiseen, eli on lisänneet omia 

resurssejaan aineiston tuottamiseen 

nykyhetkeen verrattuna.

-0,91 1,44 -0,27 1,71
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4.6.3 3D- ja tietomallinnus 

Kyselyyn vastasi 16 panelistia. Seuraavaan taulukkoon on laskettu heidän vastauksiensa 

perusteellä todennäköisyyden ja toivottavuuden keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

Todennäköisyys

Keskiarvo

Todennäköisyys

Keskihajonta

Toivottavuus 

Keskiarvo

Toivottavuus

Keskihajonta

Väite 1.

Vuonna 2027 tietomallipohjainen 

suunnittelu on pakollista kaikissa 

valtion infra-hankkeissa.

2,00 0,87 2,69 0,58

Väite 2.

Vuonna 2027 tietomallipohjainen 

suunnittelu on pakollista kaikissa 

kaupunkien ja kuntien infra-

hankkeissa.

0,38 1,62 2,38 0,99

Väite 3.

Vuonna 2027 tietomallipohjaiset 

suunnitelmat toimivat 

koneohjauksessa suoraan 

suunnittelijan 

suunnitteluohjelmistosta 

toimitettuna.

0,38 1,76 1,63 1,49

Väite 4.

Pistepilvi on vain välivaihe 

mentäessä kohti jalostuneenpaa 

aineistonkeruuformaattia.

0,21 1,42 0,07 1,71

Väite 5.

Vuonna 2027 jokainen kännykän 

omistaja voi kerätä 

senttimetriluokan tarkkaa 

pistepilviaineistoa.

-0,07 1,84 -0,07 1,61

Väite 6.

Vuonna 2027 kuka tahansa voi 

päivittää kaupunkimallia omalla 

kännykällä kerätyllä aineistolla.

1,06 1,64 1,06 1,43

Väite 7.

Vuonna 2027 kaupungit ja kunnat 

tuottavat itse kaiken avoimen 

datan liittyen omaan infraansa ja 

sen mallintamiseen, eli ovat 

lisänneet omia resurssejaan 

aineiston tuottamiseen 

nykyhetkeen verrattuna.

-1,69 1,36 -0,88 1,76

Väite 8.

Vuonna 2027 valtio tuottaa itse 

kaiken avoimen datan liittyen 

omaan infraansa ja sen 

mallintamiseen, eli on lisännyt 

omia resurssejaan aineiston 

tuottamiseen nykyhetkeen 

verrattuna.

-1,38 1,54 -1,19 1,63
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5 ANALYYSIT 

Analyysityökaluina käytettiin PESTLE-analyysia, SWOT-analyysia ja TOWS-analyysia.  

Analyysien avulla pyritään etsimään paras ja toteuttamiskelpoisin vaihtoehto Mericon Oy:n 

tulevaisuuden palveluille. Eri analyysityökaluilla voidaan selvittää yrityksen toiminta ym-

päristöä, yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, sekä niitä voi hyödyntää strategioita pohdit-

taessa.  

 

5.1 Analyysien kuvaukset 

 

Seuraavissa alaluvuissa on lyhyesti kuvattu kunkin analyysityökalun ominaisuuksia. 

 

5.1.1 PESTLE-analyysi 

 

Peste analyysistä käytetään myös nimitystä PESTE- tai PESTLE analyysi, riippuen siitä mitä 

seikkoja sillä halutaan tarkastella. Tässä diplomityössäni ei ole tarkasteltu oikeudellista seik-

kaa, joten varsinaiset analyysit ovat PESTE-analyyseja. 

 

Seuraavassa lyhyt selvitys PESTLE-analyysista: 

Yritykset käyttävät tätä työkaluna seuraamaan toimintaympäristöä, jossa ne aikovat käyn-

nistää uuden projektin / tuotteen / palvelun jne. 

 

PESTLE-termi on sana, jonka kirjaimet tarkoittavat seuraavaa toimintaympäristöä: P poliit-

tinen, E taloudellinen, S sosiaalinen, T teknologinen, L oikeudellinen ja E ympäristöllinen. 

Analyysi antaa laajan perspektiivin koko toimintaympäristöön monista eri näkökulmista, 

joita halutaan tarkistella. 

 

Poliittiset tekijät PESTLE-analyysissä 

Nämä tekijät määräävät, missä määrin hallitus voi vaikuttaa talouteen tai tiettyyn teollisuu-

teen. Esimerkiksi hallitus voi asettaa uuden veron tai tullin, jonka vuoksi organisaatioiden 

koko tuloja tuottava rakenne voi muuttua. Poliittisiin tekijöihin kuuluvat veropolitiikka, 
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finanssipolitiikka, kauppatullit jne., joita hallitus voi periä verovuoden aikana, ja se voi vai-

kuttaa suuresti liiketoimintaympäristöön (taloudelliseen ympäristöön). 

 

Taloudelliset tekijät PESTLE-analyysissä 

Nämä tekijät vaikuttavat talouden suorituskykyyn, joka vaikuttaa suoraan yritykseen ja jolla 

on resonoivia pitkän aikavälin vaikutuksia. Esimerkiksi minkä tahansa talouden inflaation 

nousu vaikuttaisi tapaan, jolla yritykset hinnoittelevat tuotteitaan ja palveluitaan. Lisäys sii-

hen vaikuttaisi kuluttajan ostovoimaan ja muuttaisi kyseisen talouden kysyntä / tarjonnan 

malleja. Taloudellisiin tekijöihin kuuluvat inflaatio, korot, valuuttakurssit, talouskasvumallit 

jne. Se vastaa myös suoria ulkomaisia sijoituksia riippuen tietyistä tämän analyysin kohteena 

olevista toimialoista. 

 

Sosiaaliset tekijät PESTLE-analyysissä 

Nämä tekijät tutkivat markkinoiden sosiaalista ympäristöä ja mittaavat tekijöitä, kuten kult-

tuuritrendejä, väestötieteitä, väestöanalytiikkaa jne. Esimerkkinä tästä voivat olla ostotrendit 

länsimaissa, kuten Yhdysvalloissa, joissa lomakaudella on paljon kysyntää. 

 

Teknologiset tekijät PESTLE-analyysissä 

Nämä tekijät liittyvät tekniikan innovaatioihin, jotka voivat vaikuttaa suotuisasti tai epäedul-

lisesti teollisuuden ja markkinoiden toimintaan. Tämä viittaa automaatioon, tutkimukseen ja 

kehitykseen sekä markkinoiden teknisen tietoisuuden määrään. 

 

Ympäristötekijät PESTLE-analyysissä 

Näihin tekijöihin kuuluvat kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat ympäröivään ympäristöön tai 

ovat sen määrittelemiä. Tämä PESTLEn näkökohta on ratkaisevan tärkeä tietyille teollisuu-

denaloille, erityisesti matkailulle, maataloudelle, maataloudelle jne. Yritysten ympäristöana-

lyysin tekijöitä ovat muun muassa ilmasto, sää, maantieteellinen sijainti, globaalit ilmaston-

muutokset, ympäristökorjaukset jne. (https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis) 

 

 

 

https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis
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5.1.2 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on työkalu, jota käytetään strategisessa suunnittelussa ja strategisessa joh-

tamisessa organisaatioissa. Sitä voidaan käyttää tehokkaasti organisaatiostrategian ja kilpai-

lustrategian rakentamiseen. Organisaatiot ovat kokonaisuuksia, jotka ovat vuorovaikutuk-

sessa ympäristönsä kanssa ja koostuvat erilaisia alijärjestelmistä. Tässä mielessä organisaa-

tio on olemassa kahdessa ympäristössä, sisäisessä ja ulkoisessa. On välttämätöntä analysoida 

näitä ympäristöjä strategisen johtamisen käytäntöjä varten. Tätä organisaation ja sen ympä-

ristön tutkintaprosessia kutsutaan SWOT-analyysiksi. 

 

SWOT-analyysi on prosessi, jossa on neljä komponenttia: 

Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet ja Uhat. Vahvuudet ja heikkoudet ovat organisaa-

tion sisäisiä tekijöitä ja ominaisuuksia. Mahdollisuudet ja uhat ovat organisaation ulkoisia 

tekijöitä ja ominaisuuksia. SWOT-analyysi laaditaan tyypillisesti nelikentässä, joka mahdol-

listaa yhteenvedon. 

 

Vahvuudet: Vahvuus on ominaisuus, joka lisää arvoa jollekin ja tekee siitä erikoisemman 

kuin muut. Vahvuus tarkoittaa, että yrityksellä jotain on edullisempaa verrattuna jotain mui-

hin. Tässä mielessä vahvuus viittaa positiiviseen, suotuisaan ja luovaan ominaisuuteen. Or-

ganisaatiotason vahvuuteen liittyy ominaisuuksia ja kykyjä, joiden avulla organisaatio saa 

etua muihin organisaatioihin ja kilpailijaorganisaatioihin verrattuna. Toisin sanoen organi-

saation vahvuus määrittelee ominaisuudet ja tilanteet, joissa organisaatio on tehokkaampi ja 

toimivampi kilpailijansa. Organisaatio voi voidaan kuvata vahvaksi, tasavertaisiksi tai hei-

koiksi kilpailijoihinsa nähden viiden kriteerin perusteella:  

- markkinatilanne 

- taloudellinen rakenne 

- tuotanto ja tekninen kapasiteetti 

- tutkimus ja kehitysmahdollisuudet  

-inhimillinen kapasiteetti ja johtamisen tehokkuus 

 

Heikkoudet: Heikkous tarkoittaa sitä, ettei yrityksellä ole tarvittavaa pätevyyttä johonkin 

asiaan.  Heikkous on ominaisuus, joka on negatiivinen ja epäsuotuisa. Organisaatiotason 
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heikkous viittaa tilanteisiin, joissa nykyiset resurssit ovat heikompia verrattuna muihin or-

ganisaatioihin ja kilpailijaorganisaatioihin. Toisin sanoen organisaation heikkous tarkoittaa 

niitä näkökohtia tai toimintoja, joissa organisaatio on vähemmän tehokas kilpailijoihinsa 

nähden. Nämä näkökohdat vaikuttavat negatiivisesti organisaation suorituskykyyn ja hei-

kentävät organisaatiota kilpailijoihin verrattuna. Näin ollen organisaatio ei pysty vastaamaan 

mahdolliseen ongelmaan tai mahdollisuuteen, eikä se voi sopeutua muutoksiin.  

 

Mahdollisuudet: Mahdollisuus tarkoittaa tilannetta tai tilaa, jossa toimiminen on mahdol-

lista. Mahdollisuus on toiminnan liikkeellepaneva voima. Tästä syystä se on positiivinen ja 

suotuisa ominaisuus. Organisaation johdolle mahdollisuus on sopivin aika tai tilanne, jonka 

toimintaympäristö tarjoaa organisaatiolle tavoitteidensa saavuttamiseksi. Mahdollisuudet 

mahdollistavat positiiviset tulokset organisaatiolle. Kilpailu ja intensiivinen työ tuo organi-

saatioille suuria mahdollisuuksia. Itse asiassa mahdollisuudet ovat toimintaympäristön omi-

naisuuksia, joiden avulla organisaatio voi hyödyntää vahvuuksiaan, voittaa sisäiset heikkou-

det tai neutralisoida ympäristöuhat. 

 

Uhka: Uhka on tilanne tai tila, joka vaarantaa toiminnan toteutumisen. Se viittaa epäedulli-

seen tilanteeseen. Tästä syystä se on negatiivinen ominaisuus, jota tulisi välttää. Organisaa-

tion johdolle uhka on se elementti, joka vaikeuttaa tai estää organisaation tavoitteita. Uhat 

ovat tilanteita, jotka syntyvät kaukana tai lähiympäristössä. Uhka vaikeuttaa organisaation 

olemassaoloa tai vaikeuttaa sen paremmuutta kilpailussa ja ei ole suotuisia organisaatiolle 

(Ülgen ja Mirze, 2010: 161). Ne voivat olla esteenä organisaation menestykselle ja aiheuttaa 

korjaamattomia vahinkoja. Kaikki ympäristötekijät, jotka voivat haitata organisaation tehok-

kuutta, ovat uhkia. Globalisaation seurauksena muodostunut uusi maailmanjärjestys, joka 

sisältää sekä mahdollisuuksia että uhkia. Tämä järjestelmä lisää mahdollisuuksia ja uhkia ja 

ohjaa organisaation johtajia olemaan varovaisia ja toimimaan enemmän strategisesti heidän 

ympäristössään ja sen ulkopuolella. ( Emet Gürel, 2017) 
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5.1.3 TOWS-analyysi 

 

TOWS-analyysi on muunnelma klassisesta liiketoimintatyökalusta, SWOT-analyysistä. 

TOWS ja SWOT ovat lyhenteitä sanista Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet ja Uhat. 

Analysoimalla ulkoista ympäristöä (Uhat ja Mahdollisuudet) ja sisäistä ympäristöä (Heik-

koudet ja Vahvuudet) voi selvittää koko organisaation, osaston tai tiimin strategiaa. Niitä 

voi myös käyttää niitä miettiessä prosessia, markkinointikampanjaa tai omia taitoja ja koke-

musta pohtiessa. 

 

SWOT- tai TOWS-analyysi auttaa peremmin ymmärtämään strategisia valintoja. (Muista, 

että "strategia" on taidetta päättää, miten "voitat" liike-elämässä ja elämässä.) Se auttaa vas-

taamaan seuraaviin kysymyksiin ja pohtimaan eri mahdollisuuksia: 

 

• Hyödynnä vahvuutesi parhaalla mahdollisella tavalla 

• Kiertää heikkoutesi? 

• Hyödynnä mahdollisuuksiasi? 

• Hallitse uhkasi? 

(https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_89.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_89.htm
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5.2 PESTE-analyysi maanmittaus 

 

Taulukko 4. Mittausalan PESTE-taulukko 

Poliittiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Autonomisten työkoneiden lainsää-

dännön hidas kehitys 

- Miehittämättömän ilmailun kiris-

tyvä lainsäädäntö EU-tasolla  

- Tietosuoja-asetukset 

- Kunnat hankkivat tulevaisuudessa 

itselleen erilaisia menetelmiä, tek-

niikoita ja osaamista 

- Hankintalaki hidastaa alan kehi-

tystä, eli uutta teknologiaa ei saada 

käyttöön 

- Ala pirstaloituu osaksi muita aloja 

Vaikutus 

- Dronen lennättäminen vähänkin asutulla alueelle tulee luvanvaraiseksi ja vaatii huo-

mattavia turvallisuustoimenpiteitä 

- tietosuoja-asetukset saattavat vaatia tulosten manuaalista muokkausta tunnistettavien 

tietojen osalta 

 

Taloudelliset (ekonomiset)  

Mahdollisuus Uhka 

- EU-rahoitetut rakennushankkeet - Valtion- ja kuntatalouden huono tila 

Vaikutus 

- Asiakkaiden on helpompi aloittaa isoja hankkeita EU-rahoituksen turvin 

- Julkiset hankkeet tulevat vähenemään huonon taloustilanteen aikana 
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Sosiaaliset  

Mahdollisuus Uhka 

- Ihmisten lisääntyvä mielenkiinto 

mobiilisti tarjottuja palveluja koh-

taan 

- Viihdekäyttö: pelit, AR, VR ja eri-

laiset visualisointipalvelut 

- saavutettavuus, palveluiden help-

pous ja ymmärrettävyys 

- Globaalit esim. Google tai kurii-

riyritykset syövät alalta pienet toi-

mijat pois ja tekevät bisnestä erilai-

silla aineistoilla tai keräävät aineis-

toa jakeluautoilla 

Vaikutus 

- Palveluiden kysyntä kasvaa 

- Ihmisten vaatimustaso kasvaa. Se lisää myös tarvittavan tiedon määrää 

 

Teknologiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Lisääntyvä laite- ja ohjelmistotar-

jonta 

- Tiedonkeruun ja -prosessoinnin no-

peutuminen 

- Miehittämättömät laitteistot 

- Tiedonsiirtoformaattien yhtenäistä-

minen 

- Koneohjausta käytettäessä vaaditta-

van dokumentaation määrä tulee 

kasvamaan 

- Laadunvarmistus ja kontrollointi-

tehtävät 

- Konenäkö 

- Hybridiratkaisut, joissa eri teknolo-

gioita on integroitu: GNSS, 

- inertia, slam, laserkeilain, kamera. 

- sisätilamittaukset mobiililaitteilla 

- Laite- ja ohjelmistotarjonnan kes-

kittyminen vain muutamille toimi-

joille 

- Isot laitteisto- ja lisenssimaksut 

- YIV-jää keskeneräiseksi 

- Maanrakennuskoneet pystyvät kar-

toittamaan vaaditut kohteet 

- Mobiiliverkot: Datan määrät kasva-

vat vaatii investointeja keruuseen, 

käsittelyyn ja siirtoon 
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Vaikutus 

- Yhteiset formaatit helpottavat tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen 

- IoT-helpottanee laitteiden yhteensopivuutta 

- Laitteiden ja ohjelmistojen keskittyminen vain muutamalle isoimmalle toimijalle nos-

taa hankinta- ja lisenssihintoja 

 

Ekologiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Sähkömoottoristen laitteiden lisään-

tyminen 

- Etätyön lisääntyminen 

- Autonomisten palveluiden suoritta-

minen etänä 

 

Vaikutus 

- polttomoottoristen laitteiden käytön väheneminen, niin itse työssä kuin työmat-

koillakin. 

 

5.3 SWOT-analyysi maanmittaus 

 

Taulukko 5. Mittausalan SWOT-taulukko 

VAHVUUDET S HEIKKOUDET W 

• pitkäaikainen toimija 

• hyvät referenssit 

• ammattitaitoinen henkilökunta 

• velaton yritys 

• nopea reagointi muuttuviin tilantei-

siin 

• asiakaslähtöinen 

• avoimuus 

• yrityksen koko 

• rajalliset resurssit 

• alhainen riskinsietokyky 

• kalliit laitteet 

• korkeat lisenssi- ja ohjelmistomak-

sut 

• korkeat kiinteät kulut 

• ei koodaamisosaamista 
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• rehellisyys 

• kiinnostus uuteen teknologiaan 

• uuden teknologian ennakkoluuloton 

käyttöönotto 

• tehokas myyntityö 

• melko monipuolinen palvelutar-

jonta  

• laaja kontaktiverkosto 

• vähän tai ei lainkaan pitkäaikaisia 

jatkuvia toimeksiantoja 

• omistajien mukavuudenhaluisuus 

MAHDOLLISUUDET O UHAT T 

• alan keskittyessä mahdollisuus toi-

mia eri tavalla kuin isot kilpailijat 

• yrityksen myyntikuntoon laittami-

nen ottamalla matalakatteisimpia 

töitä isommalla volyymilla 

• valtion tarjoamia rahoituksia yri-

tyksen kehittämiseen 

• oman laajemman palvelutuotteen 

kehittäminen 

• yhteistyö ohjelmistojen kehittäjien 

kanssa 

 

• huonon taloustilanteen jatkuminen 

Suomessa ja maailmalla 

• hintojen polkeminen kilpailijoiden 

taholta 

• julkisten hankkeiden vastustus kan-

salaisten keskuudessa (valitukset 

viivästyttävät hankkeiden aloitusta) 

• Globaalien yritykset keräävät ja 

myyvät dataa, vievät meiltä työt 

• hankintalaki hidastaa alan kehitystä 

• alan keskittyminen 
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5.4 TOWS-analyysi Maanmittaus 

 

Taulukko 6. Mittausalan TOWS-matriisi 

 VAHVUUDET S HEIKKOUDET W 

MAHDOLLISUUDET O SO-strategia 

Maksimi-Maksimi 

Hyökkäävä strate-

gia 

WO-strategia 

Minimi-Maksimi 

 

UHAT T ST-strategia 

Maksimi-Minimi 

 

WT-strategia 

Minimi-Minimi 

Puolustava strategia 

 

SO-strategia: 

Luodaan oma tuote esimerkiksi pistepilvitiedon jatkojalostamiseen jonkin ohjelmistoyhteis-

työkumppanimme kanssa. Tuote on avaimet käteen palvelu asiakkaalle. Palvelussa hyödyn-

netään viimeisiä tekniikoita aineiston keruussa monipuolisesti. Tuotetta myydään oman 

myyntityömme kautta uusille, nykyisille ja vanhoille asiakkaillemme. Sen kautta pystymme 

kasvattamaan yritystä. Rahoitus omasta kassasta, valtiolta ja ulkopuolisilta rahoittajilta.  

 

WO-strategia: 

- pyritään kasvattamaan yritystä myyntityöllä ja lisäämällä omaa ajankäyttöä yritykselle.  

- pyritään saamaan kasvua aikaan osallistumalla enemmän julkisiin huonompikatteisiin 

tarjouskilpailuihin. Niiden osuessa kohdalle palkataan halvempaa henkilökuntaa 

hoitamaan ne toimeksiannot. Tällä tavoin toimintaa skaalaamalla voisi saada kasvua 

aikaiseksi, mutta pienikatteisia pitkiä toimeksiantoja pitäisi olla useita.  

- hankitaan koodaamisosaamista yritykseen. 

- ostetaan kilpailijoita 

- laitetaan yritys ”myyntikuntoon” yllä kuvattujen toimenpiteiden avulla 
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ST-strategia: 

Pyritään tekemään jonkin esim. kuriiriyrityksen kanssa sopimus keilainten asentamisesta ja-

keluautoihin ja myymällä niiden keräämää dataa sitä tarvitseville. Samalla voidaan valmis-

tautua siihen, että globaali yritys ostaa meidät ja me teemme näyttävän exitin. Markkinoilla 

pitää olla ennen kuin globaalit toimijat tulevat Suomen markkinoille. Tällä tavoin voimme 

luoda heille valmiin konseptin, jonka he voivat ostaa tullessaan paikallisille markkinoille. 

 

WT-strategia: 

Pidetään vain välttämätön kalusto, jolla työt saadaan omistajien omana työnä suoritetuksi. 

Luovutaan kaikista mahdollisista kiinteistä kuluista. Töitä tehdään kotitoimistolta käsin. 

Työmaalle liikutaan omilla autoilla. Tai, jos työntekijöitä halutaan pitää, hankitaan matala-

katteisimpia pitkiä toimeksiantoja, joissa työntekijät ovat pääsääntöisesti asiakkaalla töissä. 

 

5.5 PESTE-analyysi merenmittaus 

 

Taulukko 7. Merenmittausalan PESTLE-taulukko 

Poliittiset   

Mahdollisuus Uhka 

- Onko lainsäädännön puolesta mah-

dollista tehdä luotauksia ”varas-

toon” eli luodata alueita ilman ti-

lausta ja myydä aineistoa myöhem-

min sitä tarvitseville? 

- Tankoharausten korvaaminen luo-

tauksilla? 

- Miehittämättömien alusten käytölle 

ei vielä olemassa lainsäädäntöä. Ra-

joituksia todennäköisesti tulossa 

- Kauppamerenkulun väylien mit-

tauksessa tarvitaan edelleen riittä-

vän koulutuksen saaneita henkilöitä 

mittausten johtoon 

- Merenmittauksen luvanvaraisuus 

- Erilaiset rauhoitusajat kaloille ja lin-

nustoille, joiden aikana rakentami-

nen on joillakin alueilla kiellettyä 
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- Merikarttaviranomaisen puutteelli-

nen ohjeistus mittausten speksauk-

selle 

Vaikutus 

- Kauppamerenkuilun väylien mittaus tulisi olla jatkuvaa, jotta pätevyyden omaava hen-

kilö kannattaisi palkata 

- Oman henkilöstön kouluttaminen vaatii vuosia kestävän koulunkäynnin 

- Isompien alueiden luotausluvan saanti kestää viikkoja 

-  

 

Taloudelliset (ekonomiset)  

Mahdollisuus Uhka 

- EU-rahoitetut väylä- ja satamahank-

keet 

- Valtion- ja kuntatalouden huono tila 

- Kalusto tuskin halpenee 

Vaikutus 

- Asiakkaiden on helpompi aloittaa isoja hankkeita EU-rahoituksen turvin 

- Julkiset hankkeet tulevat vähenemään huonon taloustilanteen aikana 

 

Sosiaaliset  

Mahdollisuus Uhka 

- Huviveneilyn lisääntyminen 

- Mökkiläisten ja rantakiinteistöiden 

omistajien mielenkiinto oman ran-

tansa vesialueen syvyydestä 

- Tarve pohjan ja sen alaisten kerros-

tumien geometristen, fysikaalisten, 

kemiallisten ja biologisten 

ominaisuuksien kokonaisvaltaiselle 

tutkimukselle päätöksenteon tueksi. 

- Väylä- ja satamahankkeiden suuri 

vastustus ja lupaprosessien pitkä 

kesto 
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Vaikutus 

- Palveluiden kysyntä kasvaa 

- Ihmisten vaatimustaso kasvaa. Se lisää myös tarvittavan tiedon määrää 

- Isoja hankkeita aloitetaan Suomessa todella vähän 

- Monipuolisen ja- monialaisen merenmittauskaluston hankkiminen vaatii runsaasti 

pääomaa 

 

Teknologiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Lisääntyvä laite- ja ohjelmistotar-

jonta 

- Tiedonkeruun ja -prosessoinnin no-

peutuminen 

- Miehittämättömät alukset ja laitteis-

tot 

- Tiedonsiirtoformaattien yhtenäistä-

minen 

- Ilmasta tehtävät merenmittaukset 

kehittyvät 

- Pinnan alta tehtävät miehittämättö-

mät luotaukset 

- Laite- ja ohjelmistotarjonnan kes-

kittyminen vain muutamille toimi-

joille 

- Isot lisenssimaksut 

- Harrastaja kaikuluotainten hyödyn-

täminen vapaa-ajan veneilyn sy-

vyystiedon keruussa (venesatamat 

ja matalat väyläalueet 

Vaikutus 

- Yhteiset formaatit helpottavat tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen 

- IoT-helpottanee laitteiden yhteensopivuutta 

- Laitteiden ja ohjelmistojen keskittyminen vain muutamalle isoimmalle toimijalle nos-

taa hankinta- ja lisenssihintoja 
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Ekologiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Sähkömoottoristen laitteiden lisään-

tyminen 

- Etätyön lisääntyminen 

- Autonomisten palveluiden suoritta-

minen etänä 

- Itämeren tila 

Vaikutus 

- polttomoottoristen laitteiden käytön väheneminen, niin itse työssä kuin työmat-

koillakin. 

- Huviveneilyn väheneminen Itämerellä 

 

5.6 SWOT-analyysi merenmittaus 

 

Taulukko 8. Merenmittausalan SWOT-taulukko 

VAHVUUDET S HEIKKOUDET W 

• pitkäaikainen toimija 

• hyvät referenssit rantarakennuskoh-

teista 

• ammattitaitoinen henkilökunta 

• osaaminen kaikkiin veneestä tehtä-

viin luotauksiin 

• velaton yritys 

• nopea reagointi muuttuviin tilantei-

siin 

• asiakaslähtöinen 

• avoimuus 

• rehellisyys 

• kiinnostus uuteen teknologiaan 

• yrityksen koko 

• rajalliset resurssit 

• alhainen riskinsietokyky 

• kalliit laitteet 

• korkeat lisenssi- ja ohjelmistomak-

sut 

• korkeat kiinteät kulut 

• ei pätevyyksiä väylämittauksiin 

• ei referenssejä valtion väylähank-

keista (vaikea pärjätä kilpailuissa il-

man referenssejä) 

• oman kaluston puutteellisuus 

• vähän tai ei lainkaan pitkäaikaisia 

jatkuvia toimeksiantoja 
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• uuden teknologian ennakkoluuloton 

käyttöönotto 

• tehokas myyntityö 

• melko monipuolinen palvelutar-

jonta  

• laaja kontaktiverkosto 

• omistajien mukavuudenhaluisuus 

MAHDOLLISUUDET O UHAT T 

• kouluttaa yrityksen henkilöstöä , 

jotta saadaan vaadittavat väylämit-

tausten pätevyydet 

• palkata em. pätevyydet omaavaa 

henkilöstöä 

• hankkia väylämittausten referens-

sejä esim. kaupungeilta ja kunnilta 

• tehdä merenmittauksia varastoon, ja 

myydä dataa sitä tarvitseville 

• hyödyntää valtion tarjoamia rahoi-

tuksia yrityksen kehittämiseen 

• oman laajemman palvelutuotteen 

kehittäminen 

• yhteistyö ohjelmistojen kehittäjien 

kanssa 

• lisätä myyntiä rantarakentajien 

suuntaan 

• keskittyä uusiin ilmasta tai ve-

denalta tehtäviin mittauksiin ja olla 

niissä mukana kehityksen kärjessä 

• kehittää miehittämätöntä luotaus-

tekniikkaa 

• palveluiden laajentaminen koske-

maan muitakin vedenalaisia 

• huonon taloustilanteen jatkuminen 

Suomessa ja maailmalla 

• merenmittausten luvanvaraisuus 

saattaa estää luotausten tekemisen 

varastoon 

• pätevyyksien saaminen koulutuksen 

kautta kestää vuosia 

• hintojen polkeminen kilpailijoiden 

taholta 

• julkisten hankkeiden vastustus kan-

salaisten keskuudessa (valitukset 

viivästyttävät hankkeiden aloitusta) 

• hyvin rajalliset markkinat suomessa 

• koneohjauksella korvataan luotauk-

sia rantarakennushankkeissa 

• miehittämättömille aluksille ei ole 

olemassa vielä omaa lainsäädäntöä 
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mittauksia kuin syvyystietoa, esim.  

fysikaalisia, kemiallisia ja biologi-

sia ominaisuuksia 

 

 

 

5.7 TOWS-analyysi Merenmittaus 

 

Taulukko 9. Merenmittausalan TOWS-taulukko 

 VAHVUUDET S HEIKKOUDET W 

MAHDOLLISUUDET O SO-strategia 

Maksimi-Mak-

simi 

Hyökkäävä strate-

gia 

WO-strategia 

Minimi-Maksimi 

 

UHAT T ST-strategia 

Maksimi-Minimi 

 

WT-strategia 

Minimi-Minimi 

Puolustava strate-

gia 

 

SO-strategia (Maks.-Maks.): 

- Palkataan väylätutkimuksiin riittävät pätevyydet omaavaa henkilökuntaa.  

- Kokeillaan merenmittausten tekemistä ”varastoon”. 

- Hankitaan Droonikalustoa, jossa on veteen tunkeutuva laserkeilain ja kehitetään sitä.  

- Hyödynnetään kontaktiverkostoamme ja myydään enemmän luotauksia rantaraken-

tamiseen.  

- Lähdetään kehityshankkeeseen omalla ja julkisella rahalla ja kehitetään luotauslait-

teita ja ohjelmistopaketteja niiden datan jälkikäsittelyyn.  

- Opetellaan mittaamaan muutakin kuin syvyystietoa veden alta.  

- Hankitaan kokemusta väylämittauksista esimerkiksi kaupunkien ja satamien alueilta. 
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WO-strategia (Min.-Max.): 

- Opetellaan sietämään suurempaa riskiä. Se helpottaisi henkisesti myös ulkopuolisen 

rahoituksen hakua ja investointien tekoa. 

- Karsitaan kiinteitä kuluja siirtymällä enemmän etätöihin ja luopumalla kiinteästä toi-

mistosta.  

- Kehitetään omaa ohjelmistoa ja sen avulla päästään eroon osasta ”ulkopuolisia” oh-

jelmistoja.  

- Myydään työntekijöitä alhaisemmalla katteella pitkäaikaisiin toimeksiantoihin asi-

akkaille. Toimeksiantoja pitäisi saada useita, jotta henkilöstöä voitaisiin lisätä.  

- Laitteiden kehitys on niin nopeaa, että omia laitteita ei kannata hankkia ilman pitkiä 

toimeksiantoja. Laitteita kannattaa vuokrata, mikäli se on mahdollista.  

- Kokeillaan merenmittausten tekemistä ”varastoon”. 

- Hyödynnetään kontaktiverkostoamme ja myydään enemmän luotauksia rantaraken-

tamiseen.  

- Opetellaan mittaamaan muutakin kuin syvyystietoa vedenalta.  

- Hankitaan kokemusta väylämittauksista esimerkiksi kaupunkien ja satamien alueilta. 

 

ST-strategia (Max.-Min.): 

- Lisätään tilaajien tietoa koneohjauksen toteutumatiedon haittapuolista rantarakenta-

misessa. 

- Tutkitaan mahdollisuuksia myydä osaamistamme ulkomaille 

- Ollaan aktiivisesti mukana, kun miehittämättömien alusten lainsäädäntöä luodaan 

- Selvitetään lupaviranomaisilta mahdollisuutta tehdä luotauksia ”varastoon” 

- Kehitetään omaa ohjelmistopakettia luotauksiin 

- Palkataan väylämittauspätevyyttä omaavia henkilöitä. 

- Hankitaan kokemusta väylämittauksista esimerkiksi kaupunkien ja satamien alueilta. 

WT-strategia (Min.-Min.): 

- karsitaan henkilökunta minimiin ja lisätään omistajien osallistumista töihin 

- Luovutaan kiinteästä toimistosta ja tehdään töitä kotoa tai asiakkaan tiloista käsin 

- Käytetään lomautuksia aktiivisemmin 

- Palkataan lisätyövoimaa toimeksiantokohtaisilla sopimuksilla 

- Kehitetään omaa ohjelmistopakettia luotauksiin 



 

78 

 

- Lisätään tilaajien tietoa koneohjauksen toteutumatiedon haittapuolista rantarakenta-

misessa. 

- Myydään työntekijöitä alhaisemmalla katteella pitkäaikaisiin toimeksiantoihin asi-

akkaille. Toimeksiantoja pitäisi saada useita, jotta henkilöstöä voitaisiin lisätä.  

 

5.8 PESTE-analyysi 3D- ja tietomallinnusala 

 

Taulukko 10. 3D- ja tietomallinnusalan PESTLE-taulukko 

Poliittiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Kaupungit ja kunnat eivät ole lisää-

mässä omaa henkilöstöään 

- Mallinnetun aineiston sijainti. 

Saako aineistoa toimittaa ulkomai-

sille servereille 

- Datan omistaminen 

- Hankintalaki voi rajoittaa mallin-

nuksen hyödyntämistä. Eli jos esim. 

suunnittelukilpailutuksessa ainoa 

valintaperuste on halvin hinta, se hi-

dastaa mallinnuksen leviämistä.  

- Tietomallista ei tule yhtä lainvoi-

maista kuin paperikuvista 

Vaikutus 

- Aineiston jakaminen vaikeutuu ja vaatii investointeja omiin servereihin 
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Taloudelliset (ekonomiset)  

Mahdollisuus Uhka 

- EU-rahoitetut hankkeet 

- Mallinnuksen avulla rakentamisen 

tuottavuus kasvaa 

- Mallinnus hyödyttää taloudellisesti 

koko kohteen elinkaaren ajan 

- mallinnus edellä niissä kunnissa, 

joissa suunnitteleminen ja rakenta-

minen on ostopalvelua, koska yksi-

tyiset toimijat ovat menossa vah-

vasti kohti tietomallinnusta 

 

- Valtion- ja kuntatalouden huono 

tila. Mallinnusta hyödynnetään vain 

suurimmissa kaupungeissa ja kun-

nissa 

- Suomen pienet markkinat rajaavat 

ohjelmistotarjontaa ja niiden kehit-

tämistä paikallisiin olosuhteisiin 

Vaikutus 

- Asiakkaiden on helpompi aloittaa isoja hankkeita EU-rahoituksen turvin ja ottaa mal-

linnus osaksi suunnittelua ja rakentamista 

- Julkiset hankkeet tulevat vähenemään huonon taloustilanteen aikana 

- Mallinnuksesta vielä helppo luopua suunnitteluvaiheessa = siitä ei olla valmiita mak-

samaan lisähintaa 
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Sosiaaliset  

Mahdollisuus Uhka 

- Ihmiset hyödyntävät monia mobii-

lisovelluksia, joissa malli on poh-

jalla ja niiden käyttö tulee varmasti 

lisääntymään 

- Mallinnus on todella havainnollinen 

tapa esittää asioita kansantajuisesti 

- Mallinnuksen tulisi olla jatkuva tie-

toa rikastuttava prosessi 

- On suositeltavaa, että on nimetty 

henkilö kunnan/valtion organisaa-

tioon hoitamaan tietomallinnuksen 

edistämistä 

- Koulutus mallintamiseen 

- Tilaajien osaaminen mallinnuksen 

suhteen 

- Tilaajien ikäjakauma = ei omaksuta 

uusia tapoja 

- prosessien ja osaamisen vakiointi on 

hidasta. Pienen yrityksen ei kannata 

tehdä investointeja laitteisiin ja oh-

jelmistoihin, jos on pelko, että ne 

toimivat vain hetken prosessien va-

kiontien muuttuessa jatkuvasti  

- Globaalin toimijan ”maailman 

malli” 

- Globaalit toimijat syövät alalta pie-

net toimijat pois ja tekevät bisnestä 

tiedolla 

Vaikutus 

- Sovellusten hyödyntäminen 

- Ihmisten vaatimustaso kasvaa. Se lisää myös haluttavan tiedon määrää 

- Tilaajakunnan pitää nuorentua, että mallinnuksen edut huomataan = kestää kauan, että 

ala muuttuu 
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Teknologiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Lisääntyvä ohjelmistotarjonta 

- Tiedon prosessoinnin nopeutumi-

nen 

- Tiedonsiirtoformaattien yhtenäistä-

minen 

- Ulkomailla pidempään käytössä ol-

leiden tiedonsiirtoformaattien käyt-

töönotto 

- Ajantasaisien tietomallin avulla väl-

tetään tarpeetonta esim. katujen au-

kikaivamista, jotta nähdään mitä 

tekniikkaa siellä kulkee  

- Hankkia mallien tarkastamisosaa-

mista 

- tekoäly 

- koneoppiminen 

- robotiikka 

- kartoitusten reaaliaikainen siirtymi-

nen malliin 

- Ohjelmistotarjonnan keskittyminen 

vain muutamille toimijoille 

- Pelkkään mallien katseluun tarvi-

taan omia ohjelmistoja 

- Isot lisenssimaksut 

- Malleihin tarvittavan tiedon keruu 

tulee kaikille mahdolliseksi 

Vaikutus 

- Yhteiset formaatit helpottavat tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen 

- IoT-helpottanee laitteiden yhteensopivuutta 

- Laitteiden ja ohjelmistojen keskittyminen vain muutamalle isoimmalle toimijalle nos-

taa hankinta- ja lisenssihintoja 
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Ekologiset  

Mahdollisuus Uhka 

- Mallinnusten avulla voidaan tehdä 

seurantaa ympäristössä tapahtu-

neista muutoksista tai ennakoida tu-

levaa 

 

Vaikutus 

 

 

5.9 SWOT-analyysi 3D- ja tietomallinnusala 

 

Taulukko 11. 3D- ja tietomallinnusalan SWOT-taulukko 

VAHVUUDET S HEIKKOUDET W 

• mallinnus on ollut osa työtapoja jo 

vuosia 

• pitkäaikainen toimija alalla 

• koulutus tietomallin perusteista ole-

massa 

• hyvät referenssit mallinnuksista 

• ammattitaitoinen henkilökunta 

• koko yritys ymmärtää mallinnuksen 

edut 

• velaton yritys 

• nopea reagointi muuttuviin tilantei-

siin 

• asiakaslähtöinen 

• avoimuus 

• rehellisyys 

• kiinnostus uuteen teknologiaan 

• yrityksen koko isoihin konsulttita-

loihin verrattuna 

• rajalliset resurssit 

• alhainen riskinsietokyky 

• korkeat lisenssi- ja ohjelmistomak-

sut 

• korkeat kiinteät kulut 

• viimeisimmän koulutuksen puute 

• vähän tai ei lainkaan pitkäaikaisia 

jatkuvia toimeksiantoja 

• ilman jatkuvia toimeksiantoja ei 

kannata investoida esimerkiksi ser-

vereihin 

• omistajien mukavuudenhaluisuus 
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• uuden teknologian ennakkoluuloton 

käyttöönotto 

• tehokas myyntityö 

• mallinnusta myyty jo muutamia 

vuosia 

• melko monipuolinen palvelutar-

jonta  

• laaja kontaktiverkosto 

• kokemusta kuntatyönantajasta 

MAHDOLLISUUDET O UHAT T 

• EU-rahoitetut hankkeet 

• kouluttaa yrityksen henkilöstöä , 

jotta saadaan viimeisin koulutus 

• palkata em. koulutuksen omaavaa 

henkilöstöä 

• päästä kuntien toimeksiantoihin 

mukaan hankintalain kynnysarvon 

alittaviin hankkeisiin riittävien refe-

renssien hankkimiseksi 

• referenssien hankkimisen jälkeen 

osallistua isompiin tarjouskilpailui-

hin 

• hyödyntää valtion tarjoamia rahoi-

tuksia yrityksen kehittämiseen 

• oman laajemman palvelutuotteen 

kehittäminen 

• yhteistyö ohjelmistojen kehittäjien 

kanssa 

• osaaminen vietävissä maan ulko-

puolelle 

 

• huonon taloustilanteen jatkuminen 

Suomessa ja maailmalla 

• isot konsulttitalot aina vastassa 

• hintojen polkeminen kilpailijoiden 

taholta 

• julkisten hankkeiden vastustus kan-

salaisten keskuudessa (valitukset 

viivästyttävät hankkeiden aloitusta) 

• mallinnuksen kokeminen tilaajan ta-

holta aina lisätyönä, ei lisäarvoa an-

tavana 

• ainoa hankintakriteeri on hinta 

• tietomallista ei tule lainvoimasta do-

kumenttia 

• paikallisten markkinoiden koko 

• globaalien toimijoiden ”maailman 

malli” 

• tietomalliohjeistuksen keskeneräi-

syys ja tuleva kehitys 
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5.10 TOWS-analyysi 3D- ja tietomallinnusala 

 

Taulukko 12. 3D- ja tietomallinnusalan TOWS-taulukko 

 VAHVUUDET S HEIKKOUDET W 

MAHDOLLISUUDET O SO-strategia 

Maksimi-Mak-

simi 

Hyökkäävä strate-

gia 

WO-strategia 

Minimi-Maksimi 

 

UHAT T ST-strategia 

Maksimi-Minimi 

 

WT-strategia 

Minimi-Minimi 

Puolustava strate-

gia 

 

SO-strategia (Maks.-Maks.): 

-  Selvitetään mitä EU-rahoitettuja hankkeita on vireillä tai käynnistymässä ja myydään 

osaamistamme niihin. 

- Koulutetaan omaa henkilökuntaa mm. tietomallikoordinaattoreiksi 

- Aloitetaan kehityshanke yrityksen sisällä esimerkiksi ohjelmistokehityksen osalta 

oman palvelutuotteen luomiseksi 

- Haetaan aktiivisesti mallinnuskokemusta kuntien taholta pienemmissä hankkeissa  

- Jatketaan mallinnuksen markkinointia aktiivisesti ja myydään sitä nykyisille ja uu-

sille asiakkaillemme 

- Seurataan alan kehitystä eturintamassa 

- Luodaan KV-strategiaa 

- Etsitään yhteistyökumppaneita ohjelmistokehittämisen osalta 

- Kehitetään pistepilvimallinnukseen parempia sovelluksia 

- Mallinnetaan alueita ja kohteita ”varastoon” ilman varsinaista tilausta ja myydään 

aineistoja niitä tarvitseville. 
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WO-strategia (Min.-Max.): 

- Opetellaan sietämään suurempaa riskiä. Se helpottaisi henkisesti myös ulkopuolisen 

rahoituksen hakua ja investointien tekoa. 

- Karsitaan kiinteitä kuluja siirtymällä enemmän etätöihin ja luopumalla kiinteästä toi-

mistosta.  

- Kehitetään yhteistyökumppanin avulla omaa ohjelmistoa ja sen avulla päästään 

eroon osasta ”ulkopuolisia” ohjelmistoja.  

- Koulutetaan työntekijöitä tietomallikoordinaattoreiksi  

- Myydään työntekijöitä alhaisemmalla katteella pitkäaikaisiin toimeksiantoihin asi-

akkaille. Toimeksiantoja pitäisi saada useita, jotta henkilöstöä voitaisiin lisätä.  

- Mallinnetaan alueita ja kohteita ”varastoon” ilman varsinaista tilausta ja myydään 

aineistoja niitä tarvitseville. 

- Haetaan aktiivisesti mallinnuskokemusta kuntien taholta pienemmissä hankkeissa 

 

ST-strategia (Max.-Min.): 

- Lisätään tilaajien tietoisuutta mallinnuksen eduista markkinoinnin ja myynnin avulla 

- Tutkitaan mahdollisuuksia myydä osaamistamme ulkomaille 

- Ollaan aktiivisesti mukana kehityksen eturintamassa 

- Pyritään ulkomaan markkinoille 

- Kehitetään omaa ohjelmistopakettia mallinnukseen 

- Koulutetaan omaa henkilöstöä 

 

WT-strategia (Min.-Min.): 

- Karsitaan henkilökunta minimiin ja lisätään omistajien osallistumista töihin 

- Luovutaan kiinteästä toimistosta ja tehdään töitä kotoa tai asiakkaan tiloista käsin 

- Käytetään lomautuksia aktiivisemmin 

- Kehitetään omaa ohjelmistopakettia mallinnukseen 

- Lisätään tilaajien tietoisuutta mallinnuksen eduista markkinoinnin ja myynnin avulla 

- Lisätään tilaajien tietoa koneohjauksen toteutumatiedon haittapuolista rantarakenta-

misessa. 

- Myydään työntekijöitä alhaisemmalla katteella pitkäaikaisiin toimeksiantoihin asi-

akkaille. Toimeksiantoja pitäisi saada useita, jotta henkilöstöä voitaisiin lisätä.  
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- Hankitaan erikoisosaamista ja laitetaan yritysmyyntikuntoon pitkäaikaisten toimek-

siantojen avulla. Pyritään saamaan isot kilpailijat ostamaan meidät. 
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6 STRATEGIA / KEHITTÄMISSUUNTA 

6.1 Maanmittausala 

Kuten edellä kappaleessa 3.1 on kuvattu ala omaa vahvasti taantumisen piirteitä. Alalle on 

tullut lyhyessä ajassa korvaavia tuotteita ja perinteisen maanmittaukset kysyntä on vähenty-

nyt. Se ei tule koskaan kokonaan loppumaan mm. kuntien ja valtion lakiin perustuvien vel-

vollisuuksien perusteella.  

 

Mericon Oy ei omaa merkittäviä voimavaroja alan kilpailijoihin nähden, jolloin teorian mu-

kaan taantuvalla alalla mahdollisia strategioita on ”sadonkorjuu” tai ”Nopea vetäytyminen”. 

Näistä ”Sadonkorjuu” ei ilman selviä vahvoja puolia teorian mukaan onnistu. Jäljelle jää, 

teorian mukaan, vaihtoehdoksi ainoastaan nopea vetäytyminen. Tämä tarkoittaa siis yrityk-

sen myymistä, tai sen alasajoa ja jäljellä olevan pääoman realisointia. Mericon Oy:n kohdalla 

sekään ei ole realistinen vaihtoehto. Yritys työllistää tällä hetkellä neljä henkilöä omistajat 

mukaan lukien. Kaikki heistä joutuisi etsimään uusia töitä nopeasti. Niin kauan, kun liike-

toiminta pysyy positiivisena nopea vetäytyminen ei ole vaihtoehto. Tuloksen painuessa mii-

nukselle on se varteenotettava vaihtoehto. 

 

Mericon Oy:n kannattaa lähteä selvittämään teorian mukaisen alan kypsyysvaiheen haasteita 

ja siten selventää sisäisiä vajavaisuuksia. Tulokset auttavat taantumisvaiheen strategian va-

lintaa. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: 

- tarkempi todellisten kustannusten selvittäminen 

- oikea hinnoittelu 

- yritetään lisätä nykyisten asiakkaiden ostomääriä 

- selvitetään mahdollisuuksia ostaa kilpailijoita tai heidän omaisuutta 

- tunnistetaan ”hyvät” ostajat  

- hankitaan selkeä kuva alasta sekä yrityksestä itsestään 

- ei investoida kassavirtaa liiketoimintaan, ellei sitä voida siirtää pois myöhemmin 

- tyydytään alhaisempiin voittoihin 

- kilpaillaan hinnoilla 
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- hyväksytään palvelutuotteen huonompi laatu 

 

Tarkemmilla todellisten kustannusten selvityksillä saadaan esille nykyiset yrityksen kiinteät 

ja muuttuvat kulut. Selvitysten perusteella karsitaan turhia kuluja. Selvityksiin kuuluu myös 

tarkempi laskenta työn suorittamisen todellisista kuluista. 

 

Edellisessä kappaleessa kuvattujen toimenpiteiden avulla päästään tekemään tarkempaa hin-

noittelua. Sen avulla voimme paremmin kilpailla hinnalla. 

 

Nykyisten asiakkaiden ostomääriä pyritään saada nostettua mm. paremman hinnoittelun ja 

parantuneen palvelun avulla. 

 

Investoinnit karsitaan minimiin ja tyydytään alhaisempiin voittoihin. 

 

Peruspalvelutuotteet suoritetaan asiakasta tyydyttävällä laadulla, ei pyritäkään huippulaa-

tuun. 

 

6.1.1 Mahdolliset strategiset toimenpiteet 

 

Maanmittausalalla on mahdollista saada kasvua aikaan tuottamalla alalle jotain uutta palve-

lua tai tuotetta tai lisäämällä matalakatteisen työn volyymia.  

 

Uusia palveluita voisivat olla pistepilven jatkojalostuksen automatisointisovelluksen kehit-

täminen tai datan skannaus ”varastoon” ja sieltä sen eteenpäin myynti sitä tarvitseville. Ma-

talakatteista työtä voidaan saada lisää palkkaamalla lisää kartoittajia ja myydä heitä halvalla 

hinnalla työmaamittauksiin. Toinen ja houkuttelevampi tapa olisi ostaa ko. työtä suorittavia 

kilpailijoita alalta. Toki heillä tulisi olla valmiina työntekijöitä ko. hankkeissa melko pitkillä 

sopimuksilla. Tällä tavoin kasvatettaisiin omaa kokoamme markkinoilla ja vähennettäisiin 

kilpailijoiden määrää. Markkinajohtajaksi tuskin pääsemme Mitta Oy:n aggressiivisen kas-

vun takia, mutta voisimme kasvattaa itsestämme heitä kiinnostavan kilpailijan. 
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6.2 Merenmittausala 

 

Kuten edellä kappaleessa 3.2 on kuvattu perinteinen väylämittausala omaa vahvasti kyp-

syys- ja taantumisvaiheen piirteitä. Se johtuu siitä, että uusia väylähankkeita on Suomessa 

rajallisesti ja olemassa olevia väyliä mitataan lakiin perustuvasti. Väylämittauksia ei riitä 

kaikille paikallisille toimijoille ja suurimmissa kilpailutuksissa on mukana myös joitakin ul-

komaisia toimijoita. 

 

Väylämittausten lisäksi luotauksia on perinteisesti hyödynnetty rantarakentamisessa, mutta 

viime vuosina laitteistot ja ohjelmistot ovat kehittyneet niin, että vedenalaisten rakenteiden 

kartoitus on tullut mahdolliseksi suorittaa aluksesta käsin. Se on lisännyt huomattavasti luo-

dattavien kohteiden määrää ja alalle on jonkin verran tullut uusia toimijoita, joiden toiminta 

perustuu em. rakenteiden kartoitukseen ja kuntoraportointiin. Tämä osa alaa on kasvuvai-

heessa.  

 

Mericon Oy:n ei kannata lähteä kilpailemaan nykyisten toimijoiden kanssa väylämittauk-

sissa. Alalla on jo käynnissä pudotuskilpailu ja ala on keskittynyt vahvasti muutamalle toi-

mijalle. Väylämittauksissa mukanaolo edellyttäisi pitkää koulutusta tai riittävät pätevyyden 

omaavan henkilöstön hankintaa. Ja sen jälkeen , jotta töitä joissa em. pätevyyttä hyödynnet-

täisiin, pitäisi alus- ja luotainkalustomme päivittää. Se tarkoittaa noin 300 000 €:n investoin-

tia. 

 

Teorian mukaan strategisia vaihtoehtoja olisivat tälläkin alalla ”sadonkorjuu” tai ”Nopea 

vetäytyminen”. Aivan kuten maanmittausalallakin Mericon Oy ei omaa merkittäviä voima-

varoja kilpailijoihin nähden, joten ”sadonkorjuu” ei ole mahdollista. Ainoa mahdollisuus 

olisi ”nopea vetäytyminen”. Eli tällä perusteella Mericon Oy ei tule panostamaan tulevai-

suudessa väylämittauksiin .  

 

Alan kasvuvaiheen ominaisuuksia, joita Mericon Oy:n kannattaisi hyödyntää ovat laajeneva 

ostajaryhmä, hyvä laatu, luotettavuus kompleksisille tuotteille, merkittävä vienti, vähän 

tuontia, hyödyllinen aika hinnan muutoksiin tai imagomuutoksiin, markkinointi avainase-

massa, paljon yhteensulautumisia, riskejä voidaan ottaa, koska kasvu peittää ne.   
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- laajeneva ostajaryhmä, eli kaikki vedenalaisrakenteita omistavat ja kunnossapitävät 

organisaatiot,  avaa mahdollisuudet uusiin asiakkuuksiin. Heidän avulla on 

mahdillista laajentaa palvelujamme myös rantarakentamisen ulkopuolelle 

- hyvä laatu on ollut Mericon Oy:n arvo yrityksen alusta asti. Hyvälaatuista tuotetta on 

mukava markkinoida ja sen avulla pystyy paremmin säilyttämään 

asiakastyytyväisyyden. 

- palvelutuotteemme on aina kompleksinen. Se sisältää aina ihmisvoimin tehtäviä osioita 

sekä ohjelmallisesti tehtäviä osioita. Näiden osioiden suorittaminen luotettavasti 

vaatii tekijöiltään ammattitaitoa, järjestelmällisyyttä, uuden oppimista ja 

laatuajattelua. Meidän on kyettävä osoittamaan asiakkaalle, että kompleksinne 

palvelutuotteemme on kaikkilta osiltaan luotettava. Siihen olemme jo nyt pyrkineet 

nykyisten palveluidemme kanssa. 

- palvelutuotetta on markkinoitava myös ulkomaille ja saatava aikaiseksi vientiä. Se on 

varmasti ainoa keino jatkaa alan kasvattamista yrityksssämme tulevaisuudessa. 

Ennemmin tai myöhemmin myös tämä ala saavuttaa kypsyysvaihen. Kasvuvaiheessa 

myös tuonti ulkomailta on vähäisempää. 

- hyödyllinen aika hinnan ja imagon muutoksiin. Uuden palvelutuotteen avulla on 

mahdollista hinnoitella tuote uudelleen ja saada se kannattavammaksi kuin nykyiset 

tuotteemme. Tuotteen pitää erottautua paremmuudellaan nykyisistä markkinoilla 

olevista tuotteista, jotta hinnan nosto on mahdollista. Siinä pitää olla jokin/joitakin 

ominaisuuksia, mitä nykyisissä tuotteissa ei ole. Tuotteen avuilla on myös helppo 

uudistaa Mericon Oy:n imagoa tai jopa luoda tuotteen ympärille kokonaan uusi 

brändi imagoineen. 

- Mericon Oy:n pitää lisätä markkinointia uuden palvelutuotteen osalta osallistumalla 

näytteilleasettajana messuille, laajentamalla markkinointia verkossa ja sosiaalisessa 

mediassa ja myymällä tuotetta nykyisille asiakkaillemme. 

- On selvitettävä onko markkinoilta ostettavissa yrityksiä, jotka omaavat osaamista 

johonkin palvelutuotteen osa-alueeseen. Vaihtoehto on myös sulautua yhteen, jonkin 

toisen toimijan kanssa ja kehittää yhdessä palvelutuotetta. 
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- Riskin ottaminen liiketoiminnassa helpottuu, mikäli tuotteen myynti lähtee alan 

kasvuvaiheessa vauhtiin. Kasvavasta myynnistä jäävällä katteella voidaan peittää 

joitakin  menoja, joita riskinottamisesta vääjäämättä aiheutuu. 

 

6.2.1 Mahdolliset strategiset toimenpiteet 

 

Mericon Oy:n kannattaa keskittyä tarjoamaan ja kehittämään palveluita ja kalustoa veden-

alaisrakenteiden kartoitukseen. Yksi mahdollisuus olisi kehittää omaa miehittämätöntä ka-

lustoa, joka olisi yhden miehen operoitavissa ja sillä voisi luodata erittäin matalissa vesissä. 

Myös vedenalta suoritettaviin kartoituksiin tulee tutustua ja kehittää siihen palvelutuotetta 

markkinoilla olemassa olevilla laitteistoilla tai itse kehitetyllä laitteistoilla. Ilmasta käsin teh-

täviin luotauksiin on myös tutustuttava ja tutkittava niiden hyödyntämismahdollisuutta tule-

vaisuudessa. 

 

Vedenalaisten kohteiden  kartoittamisen kehityksen kärjessä on kyettävä pysymään. Se tar-

koittaa osallistumista kansainvälisiin messuihin yms. tapahtumiin.  

 

Muihinkin vedenalaismittauksiin on tutustuttava ja mietittävä mitkä niistä sopisivat palvelu-

tarjontaamme. Näitä mittauksilla tarkoitetaan veden tai merenpohjan fysikaalisten, kemial-

listen ja biologisten ominaisuuksien mittaamista. 

 

Osaamista yritykseen on hankittava nykyistä henkilöstöä kouluttamalla. Asiakkaille olisi ky-

ettävä tarjoamaan tarkempaa dataa, kun kilpailijat ja sen visualisointi tulisi olla helppoa. 

Visualisointiin on jo olemassa ohjelmistoja, joten ohjelmiston kehittämiseen ei kannata ryh-

tyä vaan on löydettävä parhaat markkinoilla jo olevat ohjelmistot. Niitä varmasti voi yhdessä 

valmistajan kanssa koittaa saada räätälöidyiksi meidän tuotettamme varten. 

 

6.3 3D- ja tietomallinnusala 

 

Kuten kappaleista 3.3 ja 3.4 voi havaita on 3D- ja tietomallinnusala monelta osalta käynnis-

tysvaiheessa. Valtion tilaajaorganisaatioiden taholta on vasta viimevuosina aloitettu 
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kehittämään yhteisiä määrittelyitä tietomallinnusta varten. Niiden kehitys on alkanut muu-

taman ohjelmistovalmistajan taholta ja työn voidaan nyt sanoa olevan vasta alussa. 

 

3D-mallinnus on usein tietomallinnuksen pohjana, joten 3D-malli täydennettynä erilaisella 

tiedolla muodostaa lopulta tietomallin.  

 

Alan käynnistysvaiheen ominaisuuksia on kuvattu taulukossa yksi sivulla 14. 

Taulukossa kuvattujen käynnistysvaiheen ominaisuuksien perusteella voidaan sanoa, että 

oman tietomallisuunnitteluohjelmiston kehitykseen Mericon Oy:n ei kannata ruveta korkei-

den riskien takia. Nykyisillä ohjelmistovalmistajilla on myös kehityksessä jo joidenkin vuo-

sien etumatka ja osaaminen perinteisten suunnitteluohjelmistojen valmistamisesta jopa kym-

menien vuosien etumatka.  

 

Mericon Oy:n tulisi löytää keino tuottaa tietomalleja asiakkaiden käyttöön nykyisillä mark-

kinoilla olevilla ohjelmistoilla. Ongelmana alalla on tällä hetkellä se, että tilaajat eivät ole 

valmiita maksamaan mallintamisesta lisää perinteisen rakennussuunnittelun lisäksi infra-

alalla. Ensin tämä kynnys olisi saatava alalta pois ja sen jälkeen meillä olisi paremmat mah-

dollisuudet tuottaa esimerkiksi lähtötilannemalleja suunnittelun pohjaksi. Niitä suunnittelijat 

voisivat hyödyntää suunnittelussaan. Suunnitteluvaiheen jälkeen malleja hyödynnettäisiin 

rakentamisessa ja rakentamisen päätteeksi luotaisiin toteumamallit Mericonin toimesta. Sen 

jälkeen siirrytään rakenteiden ylläpitovaiheeseen, jossa malleja täydennetään tarvittavilla yl-

läpitovaiheentiedoilla eli luodaan päivitettävät ylläpitomallit. Näitäkin malleja Mericon Oy 

pitäisi yllä yhteistyössä rakenteen omistajan kanssa. 

 

Nykyisin tämä mallinnus on hyvin pitkälle keskittynyt suunnittelutoimistoille, eli he ovat 

mukana joka vaiheessa mallinnusta. Näissä suunnitteluvaiheen ulkopuolisissa mallinnuk-

sissa on Mericon Oy:llä mahdollista olla osaamisellaan mukana. Niihin vaiheisiin tulisi 

luoda palvelutuote, jolla päästäisiin eroon suunnittelutoimistojen ylivoimaisuudesta.  
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6.3.1 Mahdolliset strategiset toimenpiteet 

 

Alkuun pitäisi selvittää todellista tietomallintamisen halukkuutta tällä hetkellä valtion  ja 

suurimpien kaupunkien tilaajaorganisaatioissa. Mikäli halukkuutta siihen ei merkittävästi 

ole, ei mallinnustuotetta kannata lähteä kehittämään. Valtion ja kuntien taloudellinen tilanne 

on huono tällä hetkellä, joten kaikesta mikä koetaan ylimääräiseksi kustannukseksi, tingi-

tään. Eli myös mallintamisesta tingitään, mikäli se koetaan vain ylimääräisenä kuluna näke-

mättä sen tulevaisuudessa tuomia hyötyjä. Delfoi-kyselyn vastauksissa ilmeni myös se, että 

mallinnuksen käyttöönotto tilaajaorganisaatioissa vaatii pääsääntöisesti sukupolven vaih-

doksen henkilöstössä. Eli mallinnuksen laajempaan käyttöönottoon ollaan vasta matkalla. 

Eli nyt pitää tarkoin koittaa selvittää missä organisaatioissa ollaan valmiita mallinnukseen 

laajaan käyttöönottoon ja sen perusteella pohtia milloin markkinoille kannattaa tulla. 

 

Suunnittelutoimistoksi Mericon Oy:n ei kannata pyrkiä. Se vaatii liikaa mm. pääomaa, ja 

suurimmat kilpailijat ovat jo monisatapäisiä toimistoja, joilla on hallussa suurimmat sopi-

mukset kaikkien suurimpien kaupunkien ja kuntien kanssa. 

 

Tällä hetkellä Mericon Oy:n rooli mallinnuksessa on toimia lähtötiedon kerääjänä, mallien 

luomisessa ja siirtämisessä työkoneisiin sekä toteumatiedon kerääjänä. Jonkin verran 

teemme myös toteumamallin osia. Näiden osakokonaisuuksien ympärille tulisi luoda katta-

vampi palvelukokonaisuus, joka hyödyttäisi niin tilaajaa kuin suunnittelijaakin. Kokonai-

suuden tulisi olla tilaajalle välttämätön ja mahdoton suunnittelijan/suunnittelutoimiston itse 

tehdä. 
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7 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Mericon Oy toimii aloilla, joilla kilpaillaan lähes pelkästään hinnoilla ja aloja hallitsevat 

muutamat suuret toimijat, jotka aikaansaavat valtaosan kunkin alan liikevaihdosta. Katteet 

ovat matalia, joten tuloksen tekoon tarvitaan pääasiallisesti isoa volyymia. Volyymin kasva-

tukseen Mericon Oy tarvitsee lisää toimeksiantoja ja sitä kautta mahdollisuuden palkata tai 

muulla tavoin hankkia lisää henkilökuntaa. 

 

Mericon Oy:n vuotuinen voitto on ollut muutaman viime vuoden ajan hyvin lähellä nollaa, 

joten kaikessa toiminnassa on noudatettava hyvin tiukkaa talouden seurantaa. 

 

7.1 Merkittävät kontribuutiot 

Tämän diplomityön avulla pystyttiin selvittämään mihin palvelutarjontaan Mericon Oy:n 

kannattaa jatkossa panostaa palveluita ja mitä strategisia toimenpiteitä tulee tehdä kannatta-

vuuden lisäämiseksi.  

 

Delfoi kyselyissä kaikilla aloilla toivottiin, että pistepilvi olisi vain välivaihe mentäessä kohti 

parempaa tai jalostuneempaa tiedonkeruuformaattia. Mikäli Mericon Oy haluaisi olla mu-

kana alojen ohjelmistokehityksessä olisi varmastikin tässä pistepilven keruu- tai jälkikäsit-

telyvaiheessa mahdollisuus haluttavan ohjelmiston kehitykseen. 

 

Maanmittausalalla eDelfoi-kyselyn perusteella tulee keskittyä uusien tekniikoiden avulla ke-

rätyn aineiston keruuseen. Eli droonitoimintaan pitää panostaa ja sitä pitää kehittää. Samoin 

kaivuvalvontajärjestelmien aineistojen hallintaan tulee panostaa ja saada siihen toimintaan 

lisää asiakkuuksia. Tähän liittyviä strategisia toimenpiteitä on kuvattu kappaleessa kuusi. 

 

Merenmittauksessa kehitys on samansuuntaista, kun maanmittauksessa. Yhä enemmän toi-

votaan mittausten automatisointia ja autonomisten alusten kehitystä. Myös ilmasta käsin teh-

täviä syvyysmittauksia toivotaan tulevaisuudessa mahdollisiksi. Näihin asioihin on Mericon 

Oy:n luotauspalvelutarjonnassa tulevaisuudessa keskityttävä 
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3D- ja tietomallinnuksessa uskotaan kovasti vastaajien keskuudessa, että tietomallipohjainen 

suunnittelu on pakollista valtion ja kuntien infra-hankkeissa vuoteen 2027 mennessä. Meri-

con Oy:n pitää hankkia lisää tietomalliosaamista esimerkiksi tietomallikoordinaattorikoulu-

tuksen avulla. Sen jälkeen Mericon oy voi tarjota tietomallikoordinaattoria erilaisiin infra-

hankkeisiin. 

 

Edellä mainittuihin asioihin liittyviä strategisia toimenpiteitä on kuvattu kappaleessa kuusi. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

EDelfoi kysely laadittiin Otavan Opiston Tulevaisuuden tutkimus Delfoi-menetelmäkoulu-

tuksen verkkokurssilla vuoden 2020 aikana. Kyselyn laadintaan sai apua kouluttajilta ja 

muilta kursseille osallistujilta. Kysymysten laadintaan käytettiin runsaasti aikaa ja niitä tes-

tattiin opettajilla, muilla opiskelijoille ja Mericon Oy:n henkilökunnalla ennen varsinaisen 

kyselyn järjestämistä.  

 

Varsinaisten vastaajien, eli panelistien, osallistumishalukkuus varmistettiin henkilökohtai-

sesti ennen varsinaisten kysymysten lähettämistä, joten vastaajiksi suostuneilla voisi olettaa 

olleen motivaatio osallistua kyselyyn. 

 

EDelfoi kyselyyn saatiin kattavasti osallistujia erilaisista organisaatioista, joten infra-hank-

keiden eri tahot olivat hyvin edustettuina. Vastaajina oli urakoitsijoita, suunnittelijoita, oh-

jelmistovalmistajia ja tilaajia. Tältä osin kyselyn tuloksia voidaan pitää luotettavina. Toki 

vastaajia olisi voinut olla enemmän, jotta kyselyyn olisi saatu enemmän mielipiteitä, niiden 

vaihtoa ja tuloksiin enemmän hajontaa.   

 

Edellä mainitun perusteella oletan kyselyn olleen luotettava. 
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7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Jatkotutkimuksina tälle tutkimukselle on tarve selvittää eri infrahankkeiden osapuolien tarve 

droonipalveluille. Tutkimuksessa tulisi selvittää minkälaisille palveluille heillä on tarvetta 

ja tuotetaanko palvelu osapuolen toimesta itse vai ulkoistavatko he sen. Sen lisäksi tulisi 

selvittää pitäisikö droonilentoja automatisoida tai saada etäohjatuiksi. Mikäli siihen on tarve, 

tulee eteen kehittää etäoperointiin soveltuva laitteistokokonaisuus. Mikäli tähän kehitystyö-

hön ruvetaan, saadaan aikaiseksi fyysinen tuote, jota voidaan myydä halukkaille. Se olisi 

Mericon Oy:n ensimmäinen myytävä tuote ja sitä voisi myydä tarpeen mukaan palvelun kera 

tai ilman. 

 

Merenmittaukseen liittyen Mericon Oy on jo aiemmin tehnyt selvittelyjä etäohjattavan luo-

tauslautan valmistamiseksi. Asiaa ei ole viety eteenpäin yrityksessä sen jälkeen, kun laitteis-

ton valmistuskustannukset on todettu liian suuriksi. Nyt kaikilta kilpailijoilta löytyy jonkin-

lainen etäohjattu lautta. Jos kilpailussa haluaa pysyä mukana, on pystyttävä tarjoamaan vä-

hintäänkin samaa kuin kilpailija. Jatkotutkimusaiheena luotauspalveluiden osalta voisi olla 

selvittää lautan kustannuksia siitä näkökulmasta, että hyödynnettäisiin mahdollisimman pal-

jon markkinoilta löytyviä valmiita lauttoja ja mittauskomponentteja. Samalla olisi selvitet-

tävä ulkopuolisen rahoituksen saantia. 

 

3D- ja tietomallinnusalalle on selvitettävä eri osapuolien tarvetta tietomallikoordinaattori-

palveluille. Mikäli Mericon Oy:llä olisi tämä osaaminen voisi sitä tarjota asiakkaille ja yksi 

ihminen voisi hoitaa varmasti useampaa asiakasta, jos asiakkaalla ei ole tarvetta kokopäiväi-

selle tietomallikoordinaattorille. 

 

7.4 Maanmittausalan kehitystoimenpiteet tulevaisuudessa 

 

Maanmittausalla volyymin kasvattaminen tarkoittaa usean mittamiehen myymistä monille 

työmaille. Mericon Oy ei ole halunnut tähän mennessä profiloitua perinteistä työmaamit-

tausta myyväksi yritykseksi, mutta nyt sitäkin vaihtoehtoa tulee pohtia osana strategiaa. Var-

sinkin kun työtilanne pitkittyvän koronapandemian johdosta on selvästi laskussa. Asiaa voi 
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lähestyä kahdella tapaa. Toinen on se, että hankkii itse lisää henkilökuntaa ja kalustoa ja etsii 

heille työmaamittaustöitä. Toinen tapa on ostaa alalla oleva yritys, jolla on olemassa olevaa 

tilauskantaa. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto on houkuttelevampi, koska ostamalla kilpailija 

kilpailu alalla vähenisi ja Mericon Oy kasvaisi ja siitä tulisi varteenotettavampi toimija ken-

tällä. Ostettavalla yrityksellä tulisi myös olla jotain osaamista, mitä Mericon Oy:llä tällä het-

kellä ole. Sen lisäksi ostettavalla yrityksellä tulisi olla hyvä maine asiakkaiden keskuudessa.  

 

Maanmittausalan toiminnan kehittämisessä kannatta keskittyä uusien palvelutuotteiden ra-

kentamiseen ilmasta käsin tehtävien kartoitusten osalta, pistepilven nopeamman jalostami-

sen mahdollisuuksiin, sekä selvittää onko skannauksia mahdollista tehdä varastoon ja myydä 

aineistoa sitä tarvitseville. On myös selvitettävä mitä mahdollisuuksia palvelutarjonnan laa-

jentumiseen tulee, kun työkoneet yhä enemmän automatisoituvat työmailla. Ne tarvitsevat 

toimiakseen yhä enemmän erilaisia malleja ja niiden liikkuminen perustuu satelliittipaikan-

nukseen ja erilaisiin sensoreihin. Koneita on jollakin tapaa ohjelmoitava ja valvottava etänä.   

 

Lisäämällä näkyvyyttä, uskottavuutta ja kokoa alalla Mericon Oy:stä tulisi myös kiinnosta-

vampi ostokohde vaikkapa alaa hallitsevan Mitta Oy:n kannalta katsottuna. Mericon Oy:ssä 

ei tällä hetkellä ole mietitty omistajien Exit-strategiaa, koska yritystoiminnan tarkoituksena 

on ollut työllistää omistajansa alalla, johon heillä on koulutus ja pitkä työkokemus. Exit-

strategiaa olisi pakko selvittää yrityskauppojen yhteydessä ja sen tuloksena varmastikin saa-

taisiin aikaiseksi jonkinlainen maali, jota kohti kulkea. Sen lisäksi kasvun ansiosta Mericon 

Oy pystyisi vähentämään heikkouksiaan ja lisäämään vahvuuksiaan. 

 

7.5 Merenmittausalan kehitystoimenpiteet tulevaisuudessa 

 

Merenmittausalalla volyymin kasvattaminen tarkoittaa osallistumista valtion väylämittaus-

kilpailutuksiin, niiden voittamiseen sekä työn suoritukseen tarvittavan kaluston ja pätevyyk-

sien hankintaan. Se on kaltaisellemme pienelle yritykselle liian suuri kustannus ja riski. Kil-

pailu em. hankkeissa on jo kovaa. Siihen emme ole vieläkään tähtäämässä ja jos joskus 

olemme pitää toiminnan suuntautua isommille kansainväliseille markkinoille. 
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Mericon Oy:n kannattaa keskittyä tuottamaan palvelukokonaisuuksia rantarakentamiseen ja 

vedanalaisten rakenteiden mallintamiseen liittyen. Palvelukokonaisuudet edellyttävät myös 

siihen käytettävän kaluston kehittämistä ja rakentamista. Siihen on olemassa jo yhteistyö-

kumppaneita ja omaa osaamista aiempien toteutumattomien kehityshankkeiden ajalta. Ke-

hitettävästä laitteesta voi tulla myös myytävä tuote. Se veisi Mericon Oy:n kokonaan uudelle  

alalle. Uudelle alalle meno omaa vanhaa toimialaa palvelevalla tuotteella olisi mielenkiin-

toista ja haastavaa. Se saattaisi tuoda aivan uudenlaista intoa Mericon oy:n omistajiin aivan 

kuten nykyisen toimintamme käynnistysvaiheessa oli. 

 

Nykyisiä palvelukokonaisuuksia kehitettäessä tulee selvittää millaisiin kohteisiin ilmasta kä-

sin tehtävät vedenalaismittaukset toimivat. On myös selvitettävä, onko tavallisille mökkiläi-

sille luotavissa jonkin näköinen palvelukokonaisuus tai laite, joiden avulla he saisivat edul-

lisesti tietoa heitä kiinnostavista vesialueista.  

 

Yritysostot tai uuden yrityksen perustaminen laajemmalla osaamispohjalla voi tulla kysee-

seen, mikäli päädytään valmistamaan myytävää laitteistoa. Laitteistovalmistus on selkeä 

mahdollisuus alalla. Erilaisia komponentteja ja niitä ohjaavia ohjelmistoja on runsaasti saa-

tavilla. Myytävä laitteisto koostuu näistä komponenteista ja ohjelmistoista, joten varsinai-

seen mittavaan ohjelmiston tekemiseen ei tarvinne ruveta. Se on hyvä asia, koska olemme 

linjanneet, että emme halua olla ohjelmistotalo. 

 

Aivan kuten mittausalallakin nykyisten palveluiden kehittämisellä ja uuden liiketoiminnan 

luomisella pystytään vahvistamaan Mericon Oy:n asemaa luotaus toimialan kentässä ja siten 

lisäämään vahvuuksia ja vähentämään heikkouksia. 

 

7.6 3D- ja tietomallinnusalan kehitystoimenpiteet tulevaisuudessa 

 

Mallinnusalalle on haastava luoda uusia palveluita, koska alaa hallitsee muutama iso ohjel-

mistovalmistaja ja lähes kaikki vaadittava mallinnus tehdään tällä hetkellä muutaman suu-

rimman suunnittelutoimiston toimesta infra-alalla. Piiri on vielä hyvin pieni ja ohjelmistojen 

kehitys tapahtuu tämän pienen piirin sisällä. Isoa uutta ohjelmistokokonaisuutta, joka 
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kilpailisi nykyisten ohjelmistojen kanssa ei kannata Mericon Oy:n toimesta lähteä kehittä-

mään. Meillä ei ole tarvittavia resursseja siihen, ja niiden hankkiminen on kallista. Sen li-

säksi nykyisillä ohjelmistovalmistajilla on jopa kymmenien vuosien etumatka ohjelmistojen 

valmistuksessa. Suomen markkinat ovat myös hyvin rajalliset ja jos uusille ohjelmistoval-

mistajille löytyy tilaa, on heitä ulkomailta tulossa jo valmiiden ohjelmistojen kanssa.  

 

Mallinnusalalla tulee keskittyä löytämään mallinnuskokonaisuus, joka hyödyttää tilaajaa ja 

suunnittelijaa. Sen tulee olla tuote , jota kummallakaan ei ole intressiä itse tuottaa. On selvi-

tettävä mihin suuntaan infrantietomallinnus on menossa ja pysyttävä siinä kehityksessä mu-

kana, jotta voimme löytää siitä meille sopivan osan, johon tarjota mallinnuksia. Mahdolli-

suuksia tässä voi olla esimerkiksi luomalla kaupunkien ja kuntien kanssa sopimuksia lähtö-

tilanne- ja toteutumamallien luomisesta ja ylläpitomallien päivittämisestä. Tällöin suunnit-

telutoimistoille jäisi vain suunnitelmamallien teko ja he voisivat keskittyä ydinosaami-

seensa. Sen lisäksi tilaajat eivät välttämättä tarvitsisi omaa henkilökuntaa mallien ylläpitoon, 

vaan heillä olisi Mericon Oy:n toimesta kaikki mallit jatkuvasti ylläpidettyinä käytössään. 

Tämä toimintamalli vaatii sen paketoimista palvelutuotteeksi ja sen myymistä kaupungeille 

ja kunnille. Entuudestaan tässä on ongelmana saada tilaajaorganisaatio ymmärtämään mal-

linnuksen hyöty tulevaisuudessa ja löytää tämän kaltaiselle asialle rahaa budjetista. Mallien 

luominen olemassa olevasta aineistosta ja aineiston keruu, mikäli sitä ei ole olemassa, ai-

heuttavat alussa suuriakin kustannuksia. Ylläpitovaiheen kustannukset ovat huomattavasti 

pienempiä. Tämän palvelutuotteen ”paketointi” asiakasta miellyttäväksi vaatii runsaasti 

pohdintaa ja on tehtävä huolella, jotta ajatusta ei heti alkumetreillä torjuta asiakkaan taholta. 

 

Edellä kuvatun mallinnuspalvelun avulla Mericon Oy:llä on mahdollista saada jatkuvaa työ-

kantaa, joka vakauttaisi yhtiön taloudellista asemaa ja tekisi yhtiöstä kiinnostavamman mah-

dollisten ostajien kannalta, sekä varteenotettavamman kilpailijan mallinnusalalla. 
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