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Maa ilmasta käsin 
UUSI PALVELUKONSEPTI
Mika Moilasen MikPic Oy on Maailmasta Oy -konseptin sopimusyritys, joka tuo Kai-
nuuseen täysin uuden palvelukonseptin. Suomessa yrittäjiä on kahdeksan, joista kaksi 
pohjoisessa.  –Lennämme miehittämättömillä lentojärjestelmillä, kuvaan, mittaan, etsin, 
kartoitan, sanoo Mika. Oulun 15 vuoden visiitin jälkeen takaisin Suomussalmelle kuu-
si vuotta sitten palanneen Mikan harrastuksesta on tullut myös työ, jota hän voisi jatkos-
sa tehdä vaikkapa päätoimisesti. Kotimaista tekoa olevat koneet voidaan varustaa niin 
kameralla kuin erilaisilla mittalaitteilla tai antureilla. Toimintavarmuus on hyvä, sillä 
koneiden rakenne on selkeän yksinkertainen ja ne voi itsekin korjata nopeasti.

Vastaus moneen tarpeeseen tai kysymykseen. Eri alueilla Suomessa on erilai-
set kuvaustarpeet. Pohjoisessa luonto, eläimet ja maisemat ovat keskeisessä roolissa. Asi-
akkaana voi olla lähes kuka vaan, jolla on tarve saada ilmasta käsin kuvaa tai muuta tie-
toa oman toiminnan tueksi. -Helppo ja edullinen keino matkailuyrittäjille, vaikkapa 
luontotarkkailuyrityksille tuottaa houkuttelevia videoita ja ympärivuotista kuvaa mark-
kinointimateriaaliksi, hän sanoo. Matkan jälkeen monet ulkomaiset asiakkaat haluavat 
usein tilata videon tai kuvia matkamuistoiksi. Hienoa myyntimateriaalia saadaan myös 
kiinteistövälittäjille tai yksittäisille asiakkaille. 

Maanmittausta ja luonnon tilan kartoitusta. Tarkka kamera erikoislaittein 
mahdollistaa myös yksityiskohtaisemman tutkimisen, jonkin luonnon katastrofin, eläin-
ten tai kasvuston sairauden kartoituksen. Koneelle sopivaa perustyötä ovat maanmittaus-
lennot, joissa tuotetaan asiakkaan tilaamaa materiaalia. Rahtipalvelussa lennätetään asi-
akkaan kameraa, mittalaitetta tai muuta kalustoa.

Etsintää ja valvontaa. Poronhoitoalueella Ylä-Kainuussa koneille on käyttöä myös 
petotuhojen seurannassa. Erilaisten kokeilujen pohjalta yhteistyötä Suomussalmen Peto-
seutu-hankkeen kanssa jatketaan. Tähän käyttöön on tulossa uusi kone ja laitteisto. Jos 
se toimii, myös Lapin alueella on tälle palvelulle tarvetta ja kysyntää.

Tapahtumien seurantaan. Perinteisesti koptereilla on tuotettu kuvamateriaalia 
tapahtumista, joiden reiteille yleisön on vaikea päästä. Suunnistuskilpailut ja soudut saa-
daan nyt helpommin Kainuussakin lähelle, sillä koneet ovat riittävän nopeita myös liik-
kuvan kuvan tallentamiseen.

Konseptin taustalla on pitkä tuotekehitystyö, jota on testattu monipuolisesti. Fran-
chising-pohjalta toimivat sopimusyrittäjät saavat tarkan koulutuksen ja konseptin kaut-
ta palvelua markkinoidaan valtakunnallisesti. Paikallismarkkinoinnin yrittäjät hoita-
vat itse. Laitteiston mahdollisuudet ovat monet, joten uusia ideoita haemme jatkuvasti, 
sanoo Mika.
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