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Tietomallin hyödyntäminen teollisuudessa – opiksi vai ei?

Jim Nyroos, Cadmatic Oy, Turku
- Senior Sales Manager
- Koneinsinööri
- +20 vuotta 3D suunnittelua ja tiedonhallintaa



CADMATIC Oy

 Suomalainen 35 vuotias ohjelmistotalo, joka kehittää ja toimittaa 3D laitos- ja 
laivasuunnittelu- ja niihin liittyviä tiedonhallintaratkaisuja.

 Suomessa asiakkaina UPM, Metsä, Meyer, Pöyry, Sweco, Etteplan,  Deltamarin, jne.

 n. 15 m€, 120 ammattilaista

 n. 900 asiakasorganisaatiota 50 maassa, omia toimipisteitä ympäri maailmaa.

 80% liikevaihdosta viennistä.

 Itsenäinen osa Elomatic-ryhmää.

 Pääkonttori Turussa



3D laitos- ja laivasuunnittelujärjestelmä, Tietomallinnusta…



TIETOMALLI = BIM?



Rakennuksen ja rakentamisen tietomalli; BIM

 BIM-malli (Building Information Model) eli rakennuksen tietomalli on 
digitaalisesti luotu malli rakennuksesta. Malli sisältää rakennusosien 
geometrian lisäksi eri tyyppistä niihin liittyvää tietoa, metatietoa.

 Tietomalli läpäisee rakenteet eikä kuvaa pelkästään pintoja. Malleja voidaan 
luoda tarpeen mukaan eri suunnittelualoilta. Nämä virtuaalimallit sisältävät 
rakennuksen geometristen muotojen lisäksi tietoja muun muassa 
rakennusmateriaaleista ja niiden ominaisuuksista. 

 Tietomalli tehdään palvelemaan rakennuksen koko elinkaarta. Tietomallin 
tarkoituksena on tarjota perinteisiä menetelmiä helpompi ja tehokkaampi 
työkalu rakennuksen suunnittelun, rakentamisen, käytön sekä ylläpidon 
hallintaan. Tietomalliin voi lisätä periaatteessa rajattomasti informaatiota.



SAIRAALAT JA TIETOMALLI,
ESIMERKKEJÄ KEHITYKSESTÄ JA 

TUTKIMUKSISTA



Interaktiivinen tilatarkastelusovellus, Elomatic, KSSHP Jyväskylä

 Interaktiivinen tilatarkastelusovellus



Tietomallin hyödyntämistä, OYS Testlab

Tietomallin hyödyntäminen 
teollisuudessa – opiksi vai ei?

Samat menetelmät, samat 
konsultit, samata rakentajat, 
sama teknologia.



Suunnittelun tehostamista, Kainuun uusi sairaala, Kauppalehti 9.1.2018

Virtuaalimalli on osa
Tietomallia !

Uuden teknologian
monipuolista
hyödyntämistä.



VR, AR, Toni Oja, HUS Tietohallinto



Tietomallit ylläpitoon: SSTY ja BuildingSmart 31.5.2017
3.1.4 Kehitystarpeita: (Poiminta JNY)
Yleisenä arviona mainittiin, että alalta puuttuu visio tietomallien hyödyntämisestä. Todettiin, että mallien 
käyttötavat ja hyödyt ovat erilaisia kuin rakennushankkeissa ja, että nykyiset tietomallinnusohjelmat ovat 
syntyneet suunnittelun ja osin rakentamisen käyttötapauksia varten. Yhdessä haastattelussa 
kommentoitiin, että tietomallien käyttö ylläpidossa on samankaltainen tilanne kuin mallintamisen 
käyttöönotossa rakennushankkeissa 2000-luvun alussa.

Tietomallien ylläpito elinkaaren aikana on keskeisin kysymys. Sen katsottiin olevan mahdollista vain 
natiiviohjelmilla, mikä sitoisi tietojen ylläpidon ohjelmiin, joilla suunnittelu on alun perin tehty. Yleiselle 
tietomalliformaatille ei ole vastaavaa formaattia kuin esim. piirustusten ylläpidossa käytettävä DWG-
formaatti. IFC:n koetaan tietomallien siirtoformaatiksi ohjelmien välillä, mutta ei formaatiksi, jossa tietoa 
ylläpidettäisiin. Lisäksi arvioitiin, että tietoa häviää, kun natiivitiedosto siirretään IFC-muotoon. 

Yleinen ajatus tietomallien ylläpidossa oli, että elinkaaren aikana mallissa tulisi ensisijaisesti ylläpitää 
rakennuksen osien (objektien) tunniste- ja luokittelutietoja sekä geometriatietoja ja muu ominaisuustieto 
tulisi olla linkitettynä muissa tietokantaohjelmissa, jossa niiden ylläpito olisi helpompaa. Lisäksi todettiin, 
että omistajan pitää päättää ja ohjata mitä tietoja tulisi ylläpitää sekä osoittaa selkeästi ajantasaiset tiedot 
ja toisaalta historiatiedot.

Tietomallien tuottamista 3D-näkymistä toivottiin syntyvän myös käyttöliittymän kaltainen palvelu 
muihin kiinteistönpidon tietojärjestelmiin. Tämä on osa laajempaa eri tietojärjestelmissä olevan tiedon 
tarjoamista yhden käyttöliittymän kautta eri toimijoille. Tällä hetkellä erilaiset käyttöliittymät 
hidastavat tiedonhakua ja käytön oppimista ja käyttöoikeuksilla on rajoitettu myös joidenkin roolien 
pääsyä osaan hyödyllisestä tiedosta.



TIETOMALLI TEOLLISUUDESSA, 
JOTAIN OPITTAVAA?



DETAIL DESIGN

CONCEPT

DESIGN

BASIC DESIGN

CONTRACT
START OF 
PRODUCTION

KEEL LAYING
DOCKING OUT DELIVERY

Laivasuunnitteluprosessi



Tietomalli Laivasuunnitelussa



• Samat menetelmät, työkalut, teknologia kuin edellä sairaalarakentamisessa

• Lääkärit, hoitajat versus kapteenit, konemestarit

Teknologiaalaivasuunnittelussa, esimerkki



Tietomallien haasteet ja niihin vastaaminen

- Informaatiota on paljon ja se on hajallaan
omilla saarekkeillaan.

- Tiedon pitää olla saavutettavissa nopeasti ja 
luotettavasti.

- Tiedon käyttäjiä on monenlaisia.



Elinkaariajattelua Tietomallin kannalta

Suunnittelu,
valmistus

Model data can be 
truly used to BUILD

Rakentaminen, 
käyttöönotto

Käyttö ja 
kunnossapito

Konsepti-
suunnittelu

Muutokset, 
parannukset

Rakennus-
tietoa
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Laitoksen Tietomalli ja Digitalisaatio ,THTH ry, Timo Juvonen

TIETOMALLI EI OLE 
VAIN “BIM” VAAN 
KAIKKI LAITOKSEN 
TIETO JOKA ON OLLUT, 
ON JA TULEE OLEMAAN



Käyttöliittymä Tietoon ja dokumentaatioon
Suunnittelujärjestelmä julkaisee 3D 
mallin, dataa ja dokumentaatiota

Käyttöliittymä yhdistää suunnitteludatan
ja muut laitoksen tietojärjestelmät.



SAP PM
- Preventive 

Maintenance 
System

SAIF
- By Saudi Aramco
- Systems Assurance and 

Inspection Facilities. 
- Corrosion Data

API RBI
- By Equity Engineering
- Risk analysis

iPlant
- By Saudi Aramco
- DMS

PI System
- By Osi Soft
- Operation Data

All product names mentioned are the trademarks of their respective holders.

Saudi Aramco

eShare



All product names mentioned are the trademarks of their respective holders.

SCA Obbola

- P&ID, Diagram
- P&ID, Database

- E&IA, Doc
- E&IA, Database

XXX

YYY

ZZZ

eShare



Linkkejä lähteisiin

 https://www.ppshp.fi/dokumentit/Tiedotus%20sislttyyppi/OYS%20%E2%80%93%20Maailman%20%C3%A4lykk%C3%A4i
n%20sairaala,%20erikoisliite.pdf#search=ilmoitusliite

 https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2017/06/bSF_SSTY_Tietomallit-yll%C3%A4pitoon_31-05-2017.pdf

 https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kainuun-uusi-sairaala-selviaa-aiempaa-pienemmilla-nelioilla/atfEv2HK

 https://www.terveysjatalouspaivat.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Oja_Toni_Virtuaali-ja-lis%C3%A4tyn-
todellisuuden-mahdollisuudet.pdf

 https://www.youtube.com/watch?v=DxA40ULxWKs

 https://psk-standardisointi.fi/psk-standardisoinnin-kevatseminaari-ja-kevatkokous-porssitalossa-27-4-2017/

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Tiedotus sislttyyppi/OYS %E2%80%93 Maailman %C3%A4lykk%C3%A4in sairaala, erikoisliite.pdf#search=ilmoitusliite
https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2017/06/bSF_SSTY_Tietomallit-yll%C3%A4pitoon_31-05-2017.pdf
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kainuun-uusi-sairaala-selviaa-aiempaa-pienemmilla-nelioilla/atfEv2HK
https://www.terveysjatalouspaivat.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Oja_Toni_Virtuaali-ja-lis%C3%A4tyn-todellisuuden-mahdollisuudet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DxA40ULxWKs
https://psk-standardisointi.fi/psk-standardisoinnin-kevatseminaari-ja-kevatkokous-porssitalossa-27-4-2017/

