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SAS Institute satsaa miljardi dollaria te-

koälyn kehittämiseen seuraavien kolmen 

vuoden aikana.”Maailmanlaajuinen in-

vestointiohjelmamme auttaa suomalaisia 

asiakkaitamme nopeuttamaan tekoälyn 

käyttöönottoa”, toteaa SAS Instituten 

Suomen maajohtaja Kimmo Havu.
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Pääkirjoitus

Talous taantuu – digiteot hyödynnettävä

Vaikka maailmantalouden epä-

varmuus on kuluvan vuoden aikana 

kasvanut, on posit i ivista havaita, 

että Suomen teknologiateoll isuus 

on onnistunut pitämään yhä pintan-

sa maailmantalouden kasvavasta 

epävarmuudesta huolimatta. Tämä 

käy i lm i  Tekno log ia teo l l i suuden 

ta lousnäkymät 3/2019 raport is-

ta, joka julkaisti in nyt elokuussa.

Raportin mukaan alan yritysten 

t i lauskanta on edel leen vahva ja 

tilausten arvo hyvällä tasolla. Talou-

den epävarmuus heijastuu kuitenkin 

yrityksiin. Uusia tilauksia on saatu 

hieman vähemmän kuin edellisellä 

neljänneksellä ja tarjouspyyntöjen 

määrä on supistunut jonkin verran. 

Dramaattista käännettä heikompaan 

ei ole kuitenkaan vielä havaittavissa.

”Suomalaisi lta teknologiayrityk-

siltä on erinomainen suoritus, että 

ne ovat  pystyneet  sä i l y t tämään 

tähän saakka asemansa ja yltäneet 

edelleen jopa pieneen kasvuun”, to-

teaa Teknologiateollisuus ry:n pää-

ekonomisti Petteri Rautaporras.

Teknologiateol l isuus ry:n toimi-

tusjohtaja Jaakko Hirvola arvioi, 

että ta loudessa ol laan kuitenkin 

käännekohdassa. Jos kauppapolitii-

kan jännitteet ja maailmantalouden 

poliittiset riskit eivät helpota, talou-

den kuva voi muuttua Suomessa 

pahimmassa tapauksessa hyvinkin 

nopeast i .  On v i isaut ta varautua 

ajoissa ja tehdä viivyttelemättä se, 

mitä kot imaisin keinoin voidaan. 

Maailmantalouden hidastuminen 

tarkoittaa, että yritysten kilpailu ki-

ristyy. Jotta yritykset voivat menes-

tyä, niiden on kyettävä tehostamaan 

toimintaansa entisestään ja pyrittävä 

markkinaosuuksien kasvattamiseen, 

vaikka kasvu hiipuisikin. Kilpailu-

kykyä on kyettävä parantamaan,

Yksi ki lpai lukykyä l isäävä mah-

do l l i suus on d ig i ta l i saat ion pa-

rempi hyödyntäminen. Tästä onkin 

posi t i iv is ia uut is ia pk-sektor i l ta. 

Useampi kuin joka toinen pk-yritys 

on tehnyt useita digitekoja viimei-

sen kahden vuoden aikana. Tämä 

selv iää El isan ja Suomen Yr i t tä-

j ien teet tämästä tutk imuksesta. 

Tutkimuksen mukaan digitekojen 

hyödyt  konkret iso i tuvat  vuoden 

parin kuluttua. Nyt onkin toivot-

tavaa, että tehdyt digiteot alkavat 

toden teo l la  tuot taa hede lmää.

“Jotta yrityksen digi- investointi 

kantaisi hedelmää, on yrittäjän itse 

oltava sen toimeenpanossa aktiivi-

nen. Tutkimuksen tulos vahvistaa 

käsitystä siitä, että digitalisoimiseen 

kannattaa suhtautua liiketoiminnan 

kehittämisenä, ei teknisluonteise-

na harjoituksena”, sanoo Suomen 

Yr i t tä j ien d ig i-  ja  koulutusas io i-

den pää l l ikkö Joonas Mikki lä .

Myös vuoden 2019 Digibaromet-

rista löytyy posit i iv ista luettavaa. 

Suomi on säi lyt tänyt kolmannen 

si jansa. Digital isaation edel lytyk-

set Suomessa ovat parantuneet, 

mutta valitettavasti digitalisaation 

va ikutukset  ta louskasvuun ovat 

jäämässä verrokkimaista jälkeen. 

”Suomi on onnistunut erityisesti 

rakentamaan hienot edel lytykset 

digitaal isuuden hyödyntämisel le. 

Sen si jaan meidän pitäisi paran-

taa noiden edel lytysten hyödyn-

tämistä”, summaa Etlat ieto Oy:n 

joh tava  tu tk i j a  Timo Seppälä .

Yhdysvallat nousi vertailun kär-

keen vuoden 2018 toiselta sijalta. 

Yhdysvallat on tasaisesti paranta-

nut si joitustaan Digibarometrissä 

- vuonna 2014 Yhdysvallat sijoittui 

se i tsemänneksi .  Nousu kärkeen 

viidessä vuodessa antaa miettimistä 

niin Suomelle kuin koko Euroopalle.

”Amerikkalaisten yritysten edel-

lytykset hyödyntää digitalisaatiota 

ovat parantuneet huomattavast i . 

Euroopan on vastattava huutoon”, 

kommentoi Ohjelmisto- ja e-business 

ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Teollisuus on ottanut Suomessa 

palvelualaa nopeasti kiinni digita-

l isaat ion hyödyntämisessä. Enää 

joka kymmenes suomalainen teolli-

suusyritys arvelee olevansa digitali-

saation vaikutusten ulottumattomis-

sa, mikä on jo parempi tulos kuin 

palvelualoilla. Sekä pilvipalveluiden 

käyttöön että roboti ikan hyödyn-

tämiseen tuotantoprosessissa on 

herätty teollisuudessa aiempaa vah-

vemmin. Tekoälyn hyödyntäminen 

niin ikään lisääntyy vauhdilla – sekä 

palvelualoilla että teollisuudessa.  
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Pidin itseäni melko laajasti verkos-

toituneena ihmisenä, kun LinkedInin 

uuutisvirrassa silmiini osui kaverin pos-

taus: ”Kohta menee 20 k kontaktin raja 

rikki.” Heräsin todellisuuteen. Omien 

kontaktieni määrä oli vain 10 % tuosta. 

Aloin laskea, että onhan aivan eri asia 

näkyvätkö mielenkiintoiset nostoni sa-

doille, tuhansille, kymmenille tuhansille 

vai peräti sadoille tuhansille henkilöille. Ja 

kun lasketaan mukaan vielä kontaktien 

kontaktit niin potentiaalisten seuraajien 

määrä vain kasvaa eksponentiaali-

sesti. Totesin tilanteeni olevan henki-

löbrändäykseni osalta melko surkea.

Tuumasta toimeen, siis, ja hen-

kilöbrändiäni vahvistamaan ja sosi-

aalista verkostoani kasvattamaan!

Havainnon myötä aloin tehdä leikki-

mielistä analyysiä verkostoni ihmisistä. 

Minulla on ollut LinkedIn-profiili jo liki 

15 vuotta, mutta alkuaikoina verkostoi-

tuminen tapahtui verkkaisesti. Vanhoja 

kavereita alkoi vähitellen tulla mukaan 

sovellukseen ja oli mukava nähdä pit-

kästä aikaa, mitä heille kuului. Uusia 

henkilöitä tuli verkostoon aina sitä mu-

kaa, kun heitä tapasi. Alussa olikin hyvin 

tarkkaa, että tunsin ykköskontaktini 

henkilökohtaisesti. Kuten arvata saat-

taa olen hyvin ehtinyt kontaktoitumaan 

tietokoneavusteisen suunnittelun ja 

valmistuksen sekä tuotetiedonhallin-

nan parissa työskentelevien kanssa. 

Samoin opiskelukavereita on paljon 

verkostossani. Viiden viimeisen vuoden 

aikana verkostoituminen on tullut paljon 

vapaammaksi ja itsekin olen huomannut, 

että on ammatillisesti hyvä olla laajasti 

verkostoitunut eri alan ihmisten kanssa.

Jatkoin analyysia. Yllättyneenä panin 

merkille, että suurimmalla osalla kon-

taktien määrä oli varsin maltillinen, vain 

muutamia satoja, ja aktiivisuus melko 

pientä. Onhan se tietenkin niin, että 

ammatillisen osaamisen näyttäminen 

ulospäin ei ehkä aina ole vakituisessa 

työsuhteessa olevien mielestä kovinkaan 

tärkeää. Elämäntilanteen muuttuessa 

laajasta verkostosta voi kuitenkin olla 

hyötyä, eikä sen rakentaminen onnis-

tu käden käänteessä. Itse koen, että 

LinkedIn tarjoaa paljon myös mahdol-

lisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. 

Sieltä saa hyviä lukuvinkkejä ja julkaistut 

artikkelit antavat ajattelemisen aihetta. 

Sisältö toki riippuu paljon siitä, millai-

seen kuplaan on itsensä asettanut. 

Olen huomannut, että pelkästään sa-

man alan ihmisten kanssa keskustelu 

yhteisistä ammatillisista kiinnostuksen 

kohteista yksipuolistaa uutisvirtaa.

Kuplautuminen näyttää jatkuvan 

myös työelämässä. Esimerkiksi monien 

ohjelmistojen kehitystä ja digitalisaa-

tiopalveluita tarjoavien yritysten henki-

löstön taustat ovat LinkedIn-profiilien 

perusteella valitettavan yksipuolisia. 

Koulutustausta on suurimmaksi osaksi 

ohjelmisto- ja tietotekniikkapainot-

teista. Työurat, huolimatta useista eri 

työpaikoista, koostuvat konsultointiin, 

ohjelmistokehitykseen tai ylläpitoon 

liittyvistä tehtävistä. Ne harvat, joilla on 

teollisuuskokemusta, ovat hankkineet 

sen yrityksen ICT-osastolla. Pystytäänkö 

tällaisilla tiimeillä oikeasti löytämään teol-

lisuuden digitalisaatiohankkeiden todel-

liset tarpeet ja konsultoimaan kehitystä 

parhaaseen mahdolliseen suuntaan?

Jos ajatellaan esimerkiksi teollisuus-

yrityksen digitalisaatioon liittyviä tarpeita, 

niin kehityksen lähtökohdaksi on useim-

miten otettu nykyiset toimintatavat ja 

tietojärjestelmät. Kun palveluntarjoajaan 

otetaan yhteyttä, visio ratkaisuista on jo 

vahvana ajatuksissa. Tällöin palvelutii-

min voi olla mahdotonta havaita asiak-

kaan todellisia tarpeita, kyseenalaistaa 

asiakkaan vaatimuksia ja ehdottaa 

parempia ratkaisuja. Yhtä hankala ti-

lanne syntyy silloin, kun yritys tarvitsisi 

palveluntarjoajalta selkeästi ehdotuk-

sia tiettyjen asioiden kehittämiseksi. 

Kokemukseni mukaan molemmissa 

tilanteissa asiakas on jäänyt valitetta-

van usein yksin, jolloin kehityshankkeet 

eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Tulkin tarve liiketoiminnan ja ICT:n 

välillä lisääntyy tulevaisuudessa entises-

tään, koska teollisen vallankumouksen 

edetessä maailma käy yhä monimut-

kaisemmaksi. Tarvitaan yhä enemmän 

todellisesti monipuolisen taustan omaa-

via ihmisiä, jotka vuosien varrella ovat 

työskennelleet sekä liiketoiminnoissa 

että ICT-tehtävissä. Tähän tarpeeseen 

herätään valitettavan hitaasti, eikä tun-

nisteta pitkään työelämässä olleiden 

henkilöiden potentiaalia. Käsittämätön 

ja kestämätön tilanne tulevaisuuden kan-

nalta. Suomella ei ole varaa tällaiseen.

Aloin aktiivisesti etsiä eri alojen asian-

tuntijoita, ajattelijoita ja vaikuttajia, jotka 

haluan verkostooni. Nämä ovat sellaisia 

henkilöitä, joilla on näkemystä tulevai-

suuden yhteiskunnasta, teknologioiden 

kehittymisestä ja sen hyödyntämisestä 

eri aloilla. Eri alojen edustajien näkemyk-

sistä tulee mieleen uusia ajatuksia. Juuri 

nyt on aika keskustella vakavasti siitä, 

millaisessa yhteiskunnassa haluamme 

elää. Oma uutisvirtani onkin viime kuu-

kausina monipuolistunut huomattavasti.

Miten sinä osaat hyödyntää verkos-

tojasi?                                               

Verkostojen voima



Hakuteos julkaistaan syyskuussa

Valokynä 3/2019 tulee sisältämään Suomen tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen, tuotteen 

elinkaarenhallinnan, rakennusten tietomallinnuksen sekä lisäävän valmistuksen toimittajat ja palveluntarjoajat 

hakuteoksen. Tämä vuosittain ilmestyvä teos on ainut Suomessa julkaistava kokoelma, jossa alan yritykset 

esittäytyvät yhteen koottuna.

Painetun version lisäksi hakuteos julkaistaan myös verkossa.

Varaa nyt paikkasi teoksessa! Se kannattaa varmasti!

Ota yhteyttä: editor@cadcamyhdistys.fi

Lue lisää verkosta: http://www.valokyna.com/ilmoitusmyynti/

Sieltä löytyy yritysesittelysivujen hinnat, aikataulu, ohjeet ja esimerkkisivu.

Tutustu vuoden 2018 teokseen: http://www.valokyna.com/verkkolehti/

Tähän hakuteokseen kannattaa 

ehdottomasti tulla mukaan!  
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Tarkoituksenmukainen tietojen hallinta ja informaation hyödyntäminen vaikuttavat 

yhä enenevässä määrin yrityksen toimintojen sujuvuuteen ja sitä kautta yrityksen 

menestymiseen. Tehokkailla informaatiovirroilla ja todellista tekemistä kuvaavilla 

liiketoimintaprosesseilla on mahdollista lisätä kannattavuutta merkittävästi. Data-

määrän kasvaessa ja monipuolistuessa digitalisaation myötä tarve kokonaisval-

taisen tietopääoman hallintaan vain kasvaa. Kehitysprojekteja toteuttaessani olen 

törmännyt lukemattomiin seikkoihin asioita, jotka vaikuttavat suoraan hankkeiden 

onnistumiseen. Olen koonnut tähän ajatuksiani yrityksen tietopääoman haltuun-

otosta ja asioista, joihin tulee kiinnittää huomiota kehitysprojekteja toteutettaessa.

Onnistuneen

tiedonhallintaprojektin eväät

Minna Innala

M i tä sinulle tulee mieleen sa-

nasta t iedonhal l inta? Ajatteletko 

dokumentt ien hal l intaa, tuotet ie-

donhall intaa vai mahdoll isesti t ie-

tojärjestelmän ylläpitoa? Yrityksen 

näköku lmas ta  p i t ä i s i  ku i t enk in 

m ie t t i ä  l aa j aa  kokona i suu t ta  – 

y r i tyksen ka iken l i i keto imintaan 

l i ittyvän tiedon hall intaa. Sen tar-

ko i tuksenmuka inen ha l tuunot to 

vaat i i  useiden er i  a lan asiantun-

t i jo iden saumatonta yhteistyötä. 

Yrityksen tietopääoma

Ennen t iedonha l l in tapro jekt i in 

ryhtymistä on syytä tarkastella en-

nakkoluulottomasti: Mistä meidän 

yr i tyksemme t ietopääoma koos-

tuu? Nopeasti mietittynä jokaisesta 

yrityksestä löytyvät ainakin tuottei-

si in l i i ttyvät t iedot. Fyysisen tuot-

teen l isäksi  tuotteeseen luetaan 
Yrityksen tietopääoman haltuun otto vaatii liiketoiminnan, tiedonhallinta- ja tieto-

tekniikka-asiantuntijoiden yhteistyötä.
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ohjelmistot ja palvelut. Jos yritys 

toimii palvelusektori l la koko tuote 

voi ol la aineeton. Useimmissa ta-

pauksissa kuitenkin kyseessä on 

kombinaatio, jol loin eri tyyppisten 

datojen hal l inta ja hyödynnettä-

vyys tulee olla koko ajan mielessä.

Tu o t t e e n  e l i n k a a re n h a l l i n t a a 

ajateltaessa tuotteen määrittely-

tietoihin yhdistyvät valmistustiedot 

ja muut vaadittavat jäl j itettävyys-

tiedot, esimerkiksi materiaaleihin 

ja logist i ikkaan l i i t tyvä informaa-

t i o .  Myös  t i l aus - to im i tuske t j un 

ha l l in ta ja  huol tokokonaisuuden 

ha l l i n t a  l i i t t y vä t  t uo te t i e to i h i n . 

Kun a jate l laan ket jua eteenpäin 

myös ta lousosaston hal l innassa 

o l e v a t  t i e d o t  n i v o u t u v a t  s a u -

mattomasti  tuotet ietoihin, jo l lo in 

koko yrityksen tietosisältöä tulee 

katsoa yhtenä kokona isuutena.

Li iketoimintaprosessien tarkoi-

tus on tukea todell ista tekemistä. 

Näin ollen l i iketoimintaa ja tiedon-

ha l l in taa tu lee  keh i t tää  saman-

aikaisest i ,  jotta t ietojär jeste lmät 

saadaan tehokkaast i  ohjaamaan 

to imintaa ja  aut tamaan työnte-

k i jö i tä  jokapäivä is issä tö issään.

Nykytila

Kun yr i tyksen t ietopääoma on 

tunnistettu, pitää selvittää, miten 

sitä nykyisin hall itaan. Tässä yhte-

ydessä on hyvä selvittää olemassa 

o leva t  t i e to jä r j es te lmät  j a  m i tä 

datoja eri järjestelmissä on. Tyy-

pi l l isest i  tässä kohdataan monia 

päällekkäisyyksiä, kun eri osastoil-

la on käytössään useita tietojärjes-

telmiä, joita on otettu käyttöön eri 

aikoina ja eri tarpeisi in. Sii lokehit-

tämisen myötä on ajauduttu ti lan-

teeseen, jossa er i  jär jestelmissä 

hal l i taan samoja t ietoja, eikä ole 

sov i t tu  se lkeää ja  yks ise l i t te is-

tä  yd in t iedonha l l i n tas t ra teg iaa .

Nykytilaa selvitettäessä on oleel-

lista kysyä: Ketkä tietoja käyttävät? 

Eri käyttäjäryhmät tarvitsevat usein 

samoja tietoja, mutta hyödyntävät 

n i i tä  e r i  tavo i l l a .  Tämän vuoks i 

pitää tutustua er i  käyttäjäryhmi-

en  työskente l yyn  käy tännössä , 

jo l lo in saadaan näkyväksi todel-

l i se t  t a rpee t .  Use in  tö rmä tään 

t i l a n t e e s e e n ,  j o s s a  r u t i n o i d u t 

ammatti-ihmiset ovat vuosien saa-

tossa kehit täneet i tsel leen omia 

t o i m i n t a t a p o j a a n  l ö y t ä ä k s e e n 

t a r v i t semansa  t i edo t  he l pos t i . 

Va l i t e t tavas t i  nämä tava t  e i vä t 

useinkaan vastaa kuvattuja l i ike-

toimintaprosesseja ja ohjeistusta.

Seu raavaks i  on  ana l y so i t a va 

nykyisten tietojärjestelmien kyvyk-

kyys. On miet i ttävä, miten hyvin 

ne to imivat  l in jassa l i i keto imin-

taprosessien kanssa nyt ja mikä 

on niiden potentiaali tulevaisuutta 

ajatellen. Kyvykkyyteen vaikuttavat 

esimerkiksi  käytettävät t ietotek-

n iset  ra tka isut ,  n i iden e l inkaar i 

sekä pä iv i tys ten ja  tuen saata-

vuus. Lisäksi on hyvä varmistaa 

y l l äp idet tävyys ,  muunne l tavuus 

j a  kesk inä inen  yh teensop i vuus 

integraatioiden mahdoll istamisek-

s i .  Myös t ie to turva  on nyky is in 

keskeisessä roolissa. T ietojärjes-

te lmien kyvykkyyttä arv io i taessa 

tulee herkäl lä korval la kuunnel la 

käyttäj ien kokemuksia, koska pa-

ras t ietämys tarpeista on hei l lä.

On pidettävä mielessä, että van-

ha, käyttäj ien tarpeen mukaisesti, 

vuosia kehitetty tietojärjestelmä voi 

ol la tehokas tulevaisuudessakin.

Tavoitetila

Tarko i tuksenmukaisen t iedon-

hal l innan avul la pystytään suju-

voittamaan merkittävästi kaikkien 

osapuolten arkea. Näin ollen tulee 

yhteistyössä pyrkiä koko yrityksen 

kannalta mahdol l is imman tarkoi-

tuksenmukaisten in formaat iov i r-

tojen hall intaan. Kokonaiskuvan ja 

tavoiteti lan määrittäminen on siten 

yksi ECM-projekt in keskeisimpiä 

tehtäv iä .  Haastav in ta  on tehdä 

aidosti kokonaisvaltaista kehitystä.

Jos yrityksessä on suuri määrä 

k e s k e n ä ä n  k o o rd i n o i m a t t o m i a 

t iedonhal l intaan l i i t tyv iä kehitys-

hankkeita, tehdään pääl lekkäistä 

kehitystä tai l injauksia, jotka pa-

himmassa tapauksessa vaaranta-

vat ydinbisneksen sujuvuutta. Näin 

käy esimerkiksi si l loin, jos talous-

hall intolähtöisesti kehitetään ERP-

järjestelmää ottamatta huomioon 

tuotannon tarpeita. Yhden osa-alu-

een kehittäminen i lman tietoa sen 

liittymisestä kokonaisuuteen johtaa 

useimmiten kokonaisuuden kan-

nalta ei-toivottuihin ratkaisuihin.

Kun  koko  o rgan i saa t i o l l a  on 

se l keä  t i edonha l l i n t as t r a t eg i a , 

ni in er i  osapuolten tarpeet tulee 

hyvin tunnistettua ja otettua huo-

mioon. Toiminnan koordinoint i in 

ja johtamiseen tuleekin ki innittää 

erityistä huomiota ja organisoida 

toiminnat siten, että l i iketoiminnan 

keh i tys  ku lkee yhdessä t ie tos i -

säl lönhal l innan ja t iedonhal l inta-

jär jestelmien kehityksen kanssa. 

Koko yrityksen kannalta optimaa-

lisen tavoitetilan kirkastaminen vaa-

ti ikin avointa ja ennakkoluulotonta 

asennetta sekä saumatonta yhteis-

työtä eri organisaation osien välillä.

Mallintamalla konkretiaa

Laajassa tiedonhall intaprojektis-

sa yhteisen tavoiteti lan hahmotta-

minen ja kuvaaminen onnistuvat 

vain yhdessä tekemällä. Kehityk-

sen saa helposti konkreettiseksi, 

kun mall innus tapahtuu fyysisesti 

Siilokehittäminen myötä jokaisella on eri näkemys kehityksen suunnasta ja tavoi-

tetilasta.
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yhdessä ti lassa, jonne kaikki kir-

jaavat sovittujen käytäntöjen mu-

kaisest i  huomionsa. Useampaan 

to im ip i s teeseen  j akau tuneessa 

y r i t yksessä  vo idaan  hyödyntää 

v i r tuaa l i tekn i i ko i ta .  Es imerk iks i 

p rosess ikäve lyn  avu l l a  vo idaan 

kuvata yhte iseen mal l i in  er i  to i-

m i n t o j e n  t a r v i t s e m a t  d a t a t  j a 

käyt tämät t ieto jär jeste lmät.  Ku-

vaus täydentyy eri kokoonpanoil la 

p idet täv i l lä  työpajo i l la  ja  henk i -

löiden omaehtoisel la toiminnal la.

Nykytilan kuvaus auttaa hahmot-

tamaan er i  to iminto jen tarpeet , 

jo l lo in nähdään miten laajast i  ja 

missä muodossa tietoja tarvitaan. 

Voidaan  nähdä päällekkäiset rat-

kaisut. Luultavasti paljastuu myös 

suuri määrä liiketoiminnan kannalta 

tärkeää t ietoa,  joka e i  v ie lä o le 

t iedonhal l innan pi i r issä.  V isual i-

sointi auttaa eri osapuolia tunnis-

tamaan toistensa tekemisen, jolloin 

keskuste lu  ja  ta rpe iden kuvaus 

helpottuvat. Projektit i laa voidaan 

käyttää myös koulutukseen ja eri 

asioiden kokeiluun ja simulointi in.

Muu tosvas t a r i n t aa  j a  pe l koa 

t u l e v a s t a  o n  m a h d o l l i s t a  h ä l -

ven tää ,  kun  keh i t ys tä  tehdään 

avoimest i  s i ten,  et tä ka ik i l la  on 

mahdoll ista ja pitääkin osal l istua 

– yl intä johtoa myöten. Tavoiteti la 

k i rkastuu mal l innuksen edetes-

sä ja  to isaa l ta  s i ihen vo i  tehdä 

hienosäätöä projekt in edetessä.

Jatkuva parantaminen

Yhteinen projekt i t i la toimi i  t ie-

donhall innan jatkuvan parantami-

sen keskiönä. Kun nykytila on saatu 

kuvattua totuudenmukaisesti, ni in 

on aika tarkastella mallia kri ittises-

ti. Kehityksen tulee aina pohjautua 

todell iseen tekemiseen. On syytä 

kysyä, mitkä asiat toimivat nyky-

ti lanteessa hyvin ja mitkä vaativat 

korjausta. Mall i in merkitään kaikki 

havaitut kehityskohteet. Jokaisen 

Tiedonhallintajohtaja luotsaa eteenpäin ECM-kehitystä – liiketoimintalähtöisesti jatkuvasti parantaen.
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on syytä asennoitua epäkoht ien 

esi in tuomiseen neutraal ist i. Jat-

kuvassa parantamisessa on tar-

koitus löytää todell iset epäkohdat 

ja löytää kokonaisuuden kannalta 

toteutuske lpo is immat ratka isut .

Jatkuvan parantamisen keinoin 

pystytään määrittämään ne toimen-

piteet, joiden avul la määriteltyyn 

tavoiteti laan pyritään. On hyvä pi-

tää mielessä, että Jatkuvan paran-

tamisen filosofian mukaisesti uusia 

asioita havaitessa ja tekniikoiden 

kehittyessä tavoitet i laa ja toteu-

tussuunnitelmia voidaan päivittää.

Suunnittelusta ja toteutuksesta

K u n  t a v o i t e t i l a  o n  m ä ä r i t e l -

t y,  koko  y r i t y s t ä  ka t t a vaa  ko-

kona i sva l t a i s t a  t i edonha l l i n t aa 

toteutetaan vähitel len paloitta in. 

Kokona isuuden hahmot taminen 

a u t t a a  p r i o r i s o i m a a n  e r i  o s a -

a lue iden keh i tyksen ja  mahdol-

l is taa kehi tyspro jekt in p i lkkomi-

sen hal l i t tav i in  kokonaisuuksi in.

Er i  osa-a lue iden keh i tyksessä 

t u l ee  o t t aa  huom ioon  l ukkoon 

lyödyt suuntavi ivat. Kaikissa vai-

heissa pitää huolehtia t ietomall in 

eheydestä ja varmistaa, että valitut 

t ietojärjestelmät sopivat hyvin ko-

konaisuuteen. Myös rajapinnat eri 

järjestelmien väli l lä tulee olla hyvin 

määr i te l ty inä. Tyypi l l isest i  o l laan 

tilanteessa, jossa useat kaupalliset 

t ietojär jestelmät tar joavat ratkai-

suja eri tarpeisi in. Yrityksessä voi 

jo olla hankittunakin päällekkäisiä 

j ä r j es te lm iä .  Tä l lö in  on  e r i t tä in 

tärkeää tehdä vaatimusmääritte-

ly t  ka ikk ien osapuo l ten tarpeet 

si lmällä pitäen, vaikka järjestelmä 

aluksi tul isikin vain tietyn ryhmän 

käyttöön. Näin vältetään t i lanne, 

jossa ostetaan laa jennet tav issa 

oleva t ietojär jestelmä tutkimatta, 

että uudet moduulit ovat l injassa 

l i iketoimintaprosessien kanssa ja 

sovel tuvat  yr i tyksen to imintaan.

Tärkeintä on se, että kaikki kehi-

tysstepit ovat päätetyn tavoiteti lan 

kanssa l injassa.

Dialogista ymmärtämiseen

Yr i tystaso isen t iedonha l l innan 

kehittäminen on pitkäjänteistä toi-

mintaa, joka vaatii onnistuakseen 

eri alojen asiantunti joita ja dialo-

gista lähestymistapaa. Haasteena 

on se, että eri taustaiset ihmiset 

pitää saada nopeasti ymmärtämään 

toisen osapuolen point i t ,  vaikka 

yhteinen kiel i puuttuu. Tyypil l inen 

tilanne on sellainen, että yritys ti-

laa ohjelmistoyritykseltä ratkaisun 

havaittuun ongelmaan. Useimmiten 

projekti etenee siten, että yritykses-

sä on valmiiksi mietitty – vanhoihin 

toimintatapoihin ja ohjelmistoihin 

perustuen – mitä halutaan. Ohjelmis-

toyritys toteuttaa määritellyn sovel-

luksen. Molemmat osapuolet luule-

vat, että ongelma ratkesi optimaali-

sesti, mutta nykytilan digitaaliseksi 

muuttaminen ei sellaisenaan toimi.

Keskusteluun mukaan tarvitaan 

enemmän henkilöitä, joilla on käytän-

nön kokemusta sekä liiketoiminnasta 

että tietotekniikasta. Näin pystytään 

todellisesti haastamaan alkuperäiset 

suunnitelmat ja saadaan ohjelmis-

tokehit tä jät miett imään muitakin 

mahdol l is ia ratkaisuja.  Tämä on 

tärkeää jo pienemmissä projekteissa 

ja korostuu entisestään kokonaisval-

taisissa tiedonhallintaprojekteissa. 

Eri osapuolten tarpeet pitää ymmär-

tää ja kuvata sellaiseen muotoon, 

et tä ratka isuto imit ta jat  pystyvät 

ehdottamaan myös uusia toteu-

tusmahdollisuuksia. Tavoitteena on 

löytää skaalautuvat ja aikaa kestä-

vät ratkaisut kuhunkin tarpeeseen.

Muutoksen läp iv ienn issä  aut -

taa kehi tysmyönte inen i lmapi i r i , 

jossa kaikki uskaltavat tuoda nä-

kemyksensä esi in ja voivat luot-

taa si ihen, että ne otetaan huo-

mioon hankke iden edetessä.  

Kirjoittaja on CCY:n puheenjohta-

ja ja pitkän l injan tiedonhall innan 

ammatti lainen.

https://www.linkedin.com/in/m1n-

nala/

Tiedonhallinnan termejä:

DM  Data Management   tiedonhallinta

ECM  Enterprise Content Management  yrityksen tietopääoman hallinta

ERP  Enterprise Resource Planning            toiminnanohjaus

IM  Information Management  tiedonhallinta

MDM  Master Data Management  ydintiedonhallinta

PDM  Product Data Management  tuotetiedonhallinta

PLM  Product Lifecycle Management            tuotteen elinkaarenhallinta

Ei kannata jäädä pohtimaan yksin!
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Digitalisaatio

Pk-yritysten digitalisointi etenee 

jälleen

Useampi kuin joka toinen pk-yritys 

on tehnyt useita digitekoja viimei-

sen kahden vuoden aikana. Elisan 

ja Suomen Yrittäjien teettämän tut-

kimuksen mukaan digitalisointipro-

jektista kulunut aika nostaa suo-

sitteluhalukkuutta: digiteon hyödyt 

konkretisoituvat usein vuoden parin ku-

luttua investoinnista. Yrittäjän sitoutumi-

nen digitekoon on avain onnistumiseen. 

Digiteolla tarkoitettiin tutkimukses-

sa yrityksen digitaalisuutta kehittäviä 

muutoksia ja kehitysprojekteja. Tällai-

sia olivat esimerkiksi toimistoratkaisu-

jen, taloushallinnon tai asiakkuuden-

hallinnan sähköistäminen, digitaalisen 

markkinoinnin tai verkkokaupan käyt-

töönotto sekä digitaalisuutta hyö-

dyntävien tuotteiden kehittäminen.

Yli puolet suomalaisista pk-yrityksis-

tä ja yksinyrittäjistä on tehnyt vähintään 

kaksi yrityksen digitaalisuutta kehittävää 

tekoa viimeisen kahden vuoden aikana.

“Useimmiten digiteot liittyvät yritys-

toiminnan perusprosessien digitalisoi-

miseen, mutta joka viides yrittäjä on 

kehittänyt myös digitaalisuutta hyö-

dyntäviä tuotteita ja palveluita. Nyt 

pk-yrityksissä on viimein havaittavissa 

suurempi harppaus eteenpäin digirin-

tamalla”, sanoo johtaja Jorma Nie-

melä Elisan Yritysasiakkaat-yksiköstä.

Yritystoiminnan perusprosesseis-

ta sähköinen laskutus ja asiakkuu-

denhallinta ovat alkaneet digitalisoi-

tua vauhdilla. Verkkokokouksien ja 

videoneuvottelujen määrä on puo-

lestaan kasvanut suhteessa eniten 

viimeisen kahden vuoden aikana.

Yrittäjät suosittelisivat erittäin usein 

niitä digitekoja, joiden tekemiseen he 

olivat sitoutuneet alusta lähtien. Nämä 

arvioidaan myös liiketoiminnan kan-

nalta hyödyllisimmiksi. Todennäköi-

simmin digitekoja suosittelee päätök-

sentekijä, joka on ollut mukana myös 

projektin toteutuksessa. Työnanta-

jayritykset suosittelisivat useimmiten 

IT:n ulkoistusta ja digitaalisia tuotteita.

“Jotta yrityksen digi-investointi kantai-

si hedelmää, on yrittäjän itse oltava sen 

toimeenpanossa aktiivinen. Kaikkea 

ei tietenkään tarvitse tehdä itse. Tulos 

kuitenkin vahvistaa käsitystä siitä, että 

digitalisoimiseen kannattaa suhtautua 

liiketoiminnan kehittämisenä, ei niin-

kään teknisluonteisena harjoituksena”, 

sanoo Suomen Yrittäjien digi- ja koulu-

tusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.

Tutkimuksen suunnittelusta, tiedon-

keruusta, analyysista ja raportoinnis-

ta on vastannut Prior Konsultointi Oy. 

Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Elisa 

Oyj ja Suomen Yrittäjät. Tutkimukseen 

vastasi 1091 yrittäjää, joista noin puolet 

on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edusta-

vat pääosin 1-50 hengen yrityksiä. Tut-

kimuksen virhemarginaali 95 % luotta-

mustasolla on 2-3 prosenttiyksikköä.

Suomi MM-pronssilla digitalisaati-

on hyödyntäjänä

Suomi on säilyttänyt kolmannen 

sijansa julkaistussa vuoden 2019 

Digibarometrissä. Digitalisaation 

edellytykset Suomessa ovat paran-

tuneet, mutta samalla digitalisaati-

on vaikutukset talouskasvuun ovat 

jäämässä verrokkimaista jälkeen. 

Vuoden 2019 Digibarometri ”Digi tu-

lee, mutta riittävätkö resurssit?” kertoo 

Suomen onnistuneen digitalisaatiossa 

monessa suhteessa hyvin. Suomi on 

22 maan vertailussa kolmantena, ku-

ten myös vuoden 2018 Digibarometris-

sä. Suomi on toinen julkisen sektorin, 

kolmas kansalaisten ja neljäs yritys-

ten vertailussa. Ensimmäiseksi Suomi 

sijoittui Digibarometrin kansalaisten 

edellytyksissä hyödyntää digitaalisuut-

ta, ennen Tanskaa ja Yhdysvaltoja.

”Suomi on onnistunut erityisesti ra-

kentamaan hienot edellytykset digitaa-

lisuuden hyödyntämiselle. Sen sijaan 

meidän pitäisi parantaa noiden edelly-

tysten hyödyntämistä. Suhteessa ver-

rokkimaihin olemme jäämässä jälkeen 

siinä, miten digitalisaation vaikutukset 

heijastuvat talouskasvuumme”, sum-

maa Etlatieto Oy:n johtava tutkija Timo 

Seppälä.

Yhdysvallat nousi vertailun kärkeen 

vuoden 2018 toiselta sijalta. Yhdysval-

lat on tasaisesti parantanut sijoitustaan 

Digibarometrissä - vuonna 2014 Yh-

dysvallat sijoittui seitsemänneksi. Vuo-

den 2018 barometrissä korkeimmal-

le sijalle noussut Norja putosi tämän 

vuoden vertailussa viidenneksi. Eniten 

asemiaan on menettänyt Ruotsi. En-

simmäisen barometrin voittanut Ruotsi 

sijoittui enää sijalle 6.

”Tässä on paljon pohdittavaa niin 

Suomelle kuin EU:llekin. Yhdysvallat 

on lähtenyt takamatkalta, mutta kirinyt 

rinnalle ja ohi. Amerikkalaisten yritys-

ten edellytykset hyödyntää digitalisaa-

tiota ovat parantuneet huomattavasti. 

Euroopan on vastattava huutoon.” 

kommentoi Ohjelmisto- ja e-business 

ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Teollisuus on ottanut Suomessa pal-

velualaa nopeasti kiinni digitalisaation 

hyödyntämisessä. Enää joka kymme-

nes suomalainen teollisuusyritys arve-

lee olevansa digitalisaation vaikutusten 

ulottumattomissa, mikä on jo parempi 

tulos kuin palvelualoilla. Sekä pilvipalve-

luiden käyttöön että robotiikan hyödyn-

tämiseen tuotantoprosessissa on herät-

ty teollisuudessa aiempaa vahvemmin.

Vuoden 2019 Digibarometrissä 

on ollut vertailtavana 22 maata 36 

muuttujan kautta. Digibarometri mit-

taa digitaalisuuden hyödyntämistä 

kolmella tasolla (edellytykset, käyttö 

ja vaikutukset) ja kolmella pääsekto-

rilla (yritykset, kansalaiset ja julkinen). 

Digibarometri on luettavissa osoit-

teessa https://ohjelmistoebusiness.fi/

digibarometri/. 

Digibarometrin julkaisijat ovat Busi-

ness Finland, liikenne- ja viestintämi-

nisteriö, Teknologiateollisuus 

Digivastuu siirtyy pois tietohallin-

nolta 

Digitalisaation johtaminen on siirtynyt 

kunnissa tietohallinnolta laajasti sub-

stanssitoimialoille. Tämä käy ilmi Sofi-

gaten teettämästä Suomen suurimpi-

en kaupunkien digitalisaatiokyselystä.

Digitalisaation edistäminen ei 

ole kunnissa enää vain tietohallin-

non vastuulla. Suurista kaupun-

geista joka kolmas vastuuttaa digi-

talisaation johtamisen ensisijaisesti 

tietohallinnolle. Vuoden 2018 vastaa-

vassa kyselyssä vielä puolet kunnista piti 

digitalisaation edistämistä tietohallin-

non vastuulla ja vuonna 2016 näin ajat-

teli yli 75 prosenttia suurista kunnista.

“Vastuun leviäminen kertoo siitä, että 

kuntien digiosaaminen on laajentunut 

eri toimialoille ja digiratkaisut tunnetaan 

eri toiminnoissa paremmin kuin aiem-

min. Yksiköt saavat enemmän vastuu-

ta kehittää digitaalisia ratkaisuja. Tämä 

näkyy selvästi esimerkiksi opetuspuo-

lella”, Sofigaten julkishallinnon palve-

luista vastaava Lauri Kivistö kertoo.

Miltei 90 prosentilla kunnista di-

gitalisaation johtamiselle on silti sel-

keä omistaja. Kunnat kokevat, että 

yhteistyö tietohallinnon ja toimialo-

jen välillä on ensiarvoisen tärkeää di-

gitalisaation edistämisen kannalta.

Selvityksen mukaan kuntien digitali-

saation tavoitteena on tuottaa kuntalai-

sille parempia sähköisiä palveluita, pa-

rantaa kunnan tuottavuutta ja uudistaa 

toimintatapoja. Tärkeimmät painopis-

teet digitaalisten palveluiden perustan 

kehittämisen lisäksi ovat muun muassa 
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tiedolla johtaminen sekä kuntalaisten 

palveluiden sähköistäminen. Tekno-

logian hyödyntämisen näkökulmasta 

suurin osa kunnista keskittyy datan ja 

tekoälyn hyödyntämiseen, automaa-

tioon sekä pilvi- ja mobiilipalveluihin.

“Kaikkiaan kuntien digitalisaatio 

etenee nyt hyvin laajalla rintamalla. 

Kunnat haluavat entistä enemmän ai-

dosti kehittää ja tehostaa prosesse-

jaan. Tämä vaatii jatkossa sekä oman 

substanssialueen tietämystä että tek-

nologiaosaamista”, Kivistö sanoo.

“Kyselyyn vastanneet kertoivat 

useista onnistuneista palveluiden säh-

köistämisen digihankkeista, joiden 

taustalla on ollut toimiva muutosjohta-

minen. Tiedolla johtamisella on proses-

sien muuttamisessa hyvin tärkeä rooli: 

muutosta tulee johtaa järjestelmällisesti 

niin, että osaaminen, toimintamallit ja 

roolit on huomioitu”, kertoo Kivistö.

Sofigaten teettämä suurimpien kau-

punkien digitalisaatiokysely toteutettiin 

maalis-huhtikuun 2019 aikana. Sen 

tavoitteena oli selvittää julkishallinnon 

digitalisaation etenemisen nykytilanne 

Suomen suurimmissa kaupungeissa. 

Kyselyyn vastasi 20 Suomen suurinta 

kaupunkia ja niiden ICT- ja muuhun joh-

toon kuuluvia henkilöitä. Sama kysely on 

toteutettu myös vuosina 2016 ja 2018.

3D-tulostus

Suuren skaalan 3D-tulostusta ro-

botiikan ja biomateriaalin avulla

UPM yhteistyössä ABB:n ja Pren-

tan kanssa kehittävät suuren skaa-

lan 3D-tulostusta robotiikan ja bio-

materiaalin avulla. Suuren skaalan 

3D-tulostus, joka pohjautuu granu-

laatteihin avaa uusia mahdollisuuk-

sia suunnittelijoille ja valmistajille. Ro-

botiikan avulla granulaattitulostus on 

aiempaa nopeampaa ja kustannus-

tehokkampaa. Mahdollisia uusia liike-

toiminta-alueita ovat huonekalusuunnit-

telu, muotinvalmistus ja veneteollisuus.

“Tulostaminen teollisuusrobotilla ja 

UPM Formi 3D -biokomposiitilla mah-

dollistavat suurten komponenttien 

3D-tulostuksen tarkoilla geometrisillä 

toleransseilla. PrentaRobo on suun-

niteltu valmistavaan teollisuuteen ja 

työkalulla voi luoda uusia, kustannus-

tehokkaita tuotteita, sanoo Riku Ru-

sanen, Prenta Oy:n toimitusjohtaja.

ABB:llä on ollut merkittävä rooli in-

novatiivisen robotteihin perustuvan 

3D-tulostusjärjestelmän kehitystyös-

sä. Yhtiö on johtava alan laitteistojen, 

ohjelmistojen, lisävarusteiden ja koko-

naisten robottijärjestelmien toimittaja. 

“Kyse on uraauurtavasta teknolo-

gisesta innovaatiosta, joka edustaa 

seuraavaa tasoa laajamittaisessa teol-

lisessa 3D-tulostuksessa. Olemme 

mahdollistaneet ekstruusiotyökalun 

käytön 6-akselisen IRB6700-robotin 

kanssa, jotta 3D-tulostusjärjestelmä 

toimisi parhaalla mahdollisella tavalla 

tarkkuutta vaativassa suuren skaalan 

tuotannossa. Ulkoisia akseleita ja liik-

keenhallintaa voidaan lisätä robottiin, 

ja näin voidaan kattaa laajempia tu-

lostusalueita. Ekstruusiotyökalua voi-

daan hallita ja tulostuspolkuja voidaan 

luoda 3D-simulaatiotyökalullamme 

RobotStudiolla, joka on alan johtava 

PC-pohjainen ratkaisu offline-ohjel-

mointiin, konfigurointiin ja virtuaaliseen 

mallintamiseen, kertoo Pasi Kukko-

nen, tuotepäällikkö, ABB Oy Robotics.

Biokomposiittiteknologia kehittyy

UPM Formi 3D on uudentyyppinen, 

erityisesti 3D-tulostukseen kehitetty 

biokomposiitti, jossa yhdistyvät sel-

lukuitu- ja biopolymeeriteknologiat.

UPM Formi 3D laatuja valmistetaan 

ja myydään granulaattimuodossa suo-

raan granulaattipohjaiseen 3D-tulos-

tukseen tai 3D filamentiien valmista-

UPM yhteistyössä ABB:n ja Prentan kanssa kehittävät suuren skaalan 3D-tulostusta robotiikan ja biomateriaalin 

avulla.



14 Valokynä 2/2019

Uutiset

jille. Granulaattipohjainen 3D-tulostus 

hyödyntäen ABB:n teollisuusrobottia 

on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa 

UPM Formi 3D:n alhainen kutistuma 

yhdessä muodon pitävyyden kans-

sa tulostusprosessin aikana mahdol-

listaa, että pyöreitä ja muita komp-

leksisia muotoja voidaan tulostaa 

suuressa mittakaavassa ilman kutistu-

misongelmia jopa suoraan vanerialustalle.

Puunkaltainen jälkikäsittely on yksi 

biokomposiittien eduista: tulosteet 

voidaan helposti viimeistellä tavallisilla 

puunkäsittelymenetelmillä.

HP avaa jättimäisen 3D-tutkimus-

keskuksen

HP avaa Barcelonaan lähes 14 

000 neliömetrin kokoisen 3D Printing 
and Digital Manufacturing Center of 
Excellence -keskuksen. Keskus on 

maailman suurimpia ja edistyksel-

lisimpiä 3D-tutkimuslaitoksia, joka 

kokoaa satoja lisäävän teollisuu-

den asiantuntijoita saman katon alle.

HP haluaa luoda keskuksesta 

kohtauspaikan insinööreille, tutkijoil-

le, asiakkaille ja kumppaneille. Kes-

kuksen odotetaan mahdollistavan 

ennennäkemättömiä tuotteita, no-

peampia kehitysvaiheita sekä kestä-

vämpiä ja tehokkaampia tuotantotapoja.

Keskus on varustettu co-working-

tiloilla, jotka mahdollistavat joustavan 

ja interaktiivisen yhteistyön. HP:n uu-

simmat metalli- ja muovitulostimet 

ovat esimerkiksi BASF:n, GKN Me-

tallurgyn, Siemensin ja Volkswage-

nin tuotekehittelijöiden käytettävissä.

HP:lla on innovaatiokeskuksia en-

nestään Oregonissa, Kaliforniassa, 

Washingtonissa, Barcelonassa ja Sin-

gaporessa. Uusi 3D-keskus on kui-

tenkin maailman suurimpia 3D-tulos-

tamiseen keskittyviä kehityslaitoksia.

CDON ja PostNord yhteistyöhön 

3D-tulostuksessa

Pohjoismaiden johtava viestintä- ja lo-

gistiikkaratkaisujen toimittaja PostNord 

AB aloittaa yhteistyön CDONin kans-

sa lisätäkseen 3D-tulostuksen saa-

tavuutta pohjoismaisilla markkinoilla. 

PostNord avasi viime vuonna tytä-

ryhtiönsä PostNord Strålforsin kautta 

3D-portaalin, joka on suunnattu yhtiön 

yritysasiakkaille ja B2B-markkinoille. 

3D-portaali on työkalu, joka mahdol-

listaa ketjun kaikkien vaiheiden työs-

tämisen salatussa ympäristössä, aina 

ideasta tarvepohjaiseen 3D-tuotan-

toon. Portaali tarjoaa yksinkertaisen 

ja saumattoman tilausprosessin sekä 

automaattisen hinnoittelun, jonka an-

siosta 3D-osien hintatiedot ovat no-

peasti asiakkaan saatavilla. Portaali 

löytyy integroituna CDONin verkkoalu-

stalta, mikä tuo 3D-tulostuksen hel-

pommin yritysasiakkaiden saataville.

“3D-tulostus mullistaa edellytyk-

set sille, kuinka moni teollisuuden-

ala on mukana toimitusketjussa aina 

valmistuksesta logistiikkaan ja va-

rastointiin. Haluamme lisätä 3D-tu-

lostuksen saatavuutta tarjoamalla yri-

tyksille mahdollisuuden päästä alkuun 

3D-tuotannossa verkkokauppapalve-

lun avulla”. sanoo PostNord Strålfors 

Groupin toimitusjohtaja Ylva Ekborn.

3D-tulostus mahdollistaa kestävän 

ja tehokkaan kehityksen, sillä tuotan-

to on mahdollisimman paikallista sekä 

tarvepohjaista, mikä tarkoittaa, että 

tuotteita valmistetaan, kun niitä tarvi-

taan. Tämä vähentää liikatuotannon 

lisäksi myös varastoinnin ja kuljetus-

ten tarvetta. Digitaalisten varastojen 

ja hajautetun tuotannon ansiosta 3D-

tulostus myös lyhentää merkittävästi 

toimitusaikaa tuotannosta kuluttajalle. 

3D-portaalin kautta on mahdollista 

HP avaa Barcelonaan lähes 14 000 neliömetrin kokoisen 3D Printing and Digital Manufacturing Center of Excellence 

-keskuksen.
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luoda ja tilata tuotteita, jotka valmiste-

taan erilaisista sertifioiduista muoveista 

ja metalleista, ja tekniikka mahdollis-

taa paitsi yksittäisten prototyyppien 

valmistuksen myös sarjatuotannon 

suurten teollisuusyritysten tarpeisiin.

Tekoäly

Tekoäly muuttaa terveydenhoitoa 

radikaalisti

“Tekoäly tulee muuttamaan radi-

kaalisti terveydenhuollon käytäntöjä 

seuraavan 20 vuoden aikana. Te-

koälyn hyödyntäminen kannattaisi 

aloittaa perusterveydenhuollosta, 

jotta se hyödyttäisi mahdollisimman 

monia”, sanoo Auria Tietopalvelun 

johtaja Arho Virkki. Auria Tietopal-

velu järjestää, harmonisoi ja ylläpi-

tää Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiirin potilasrekisterin kliinisiä 

potilastietoja tutkijoiden ja muiden 

asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.

Esimerkkinä Virkki mainitsee dia-

beteksen. Tällä hetkellä diabeetik-

kojen hoitokäytännöt vaihtelevat eri 

maakunnissa ja myös eri yksiköis-

sä. Jos erilaiset hoitotavat ja -po-

lut saadaan koottua yhteen, pystyy 

tekoäly analysoimaan ja seulomaan 

tehokkaimmilta vaikuttavat käytän-

nöt asiantuntijoiden arvioitaviksi. Su-

juvat hoitopolut parantavat diabee-

tikkojen hoidon laatua ja alentavat 

sairaudesta syntyviä kustannuksia.

Tekoäly mahdollistaa myös entistä 

yksilöllisemmän hoidon syöpäpoti-

laille. Turun yliopistossa on tehty tut-

kimus, jossa haettiin tekoälyn avulla 

mallia kastraatioresistentin eturau-

hassyövän kulun ja hoidon onnistu-

misen ennustamiseksi. Tutkimukses-

sa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa 

maailmassa todellista kliinistä dataa 

sairauden kulun ennakoinnissa. Tut-

kimustapa on monistettavissa myös 

muiden sairauksien kulun ja hoidon 

tehon ennustamiseen. Tutkimus on 

julkaistu alan arvostetussa Bioin-

formatics-lehdessä viime vuonna.

Terveydenhoidon käytäntöjen auto-

matisointi tekoälyn avulla vapauttaa 

tulevaisuudessa hoitohenkilöstön ru-

tiinitehtävistä varsinaiseen potilas- ja 

hoivatyöhön.

“Nykyiset robotit ja älykkäät apu-

välineet ovat hyödyllisiä erityisesti 

sellaisissa rutiinitehtävissä, joissa 

ihmisten kohtaaminen ei ole olen-

naista. Tällaisia ovat esimerkiksi lo-

gistiset tehtävät, kuten ruoka- ja 

lääkekuljetukset. Kohtaamisen mer-

kityksen kasvaessa myös teknolo-

gian rooli muuttuu – kehittyneestä 

teknologiasta voi tulla tekoälykehi-

tyksen myötä kumppani, kuten pal-

velurobotiikassa on käymässä”, 

sanoo erityisasiantuntija Janne Lah-

tiranta Turku Science Park Oy:stä.

Lääketieteen kuvantamistutki-

muksissa tekoäly avaa täysin uusia 

mahdollisuuksia jo lähivuosina. Ku-

vantaminen on tärkeä osa monien 

sairauksien diagnostiikassa ja hoidos-

sa, ja tekoälyn avulla on mahdollista 

saada tulokset nopeammin ja entistä 

tarkemmin. Erityisesti tämä toisi hyö-

tyä nopeita päätöksiä vaativissa tilan-

teissa, kuten ensiavussa. Tekoälyä 

hyödynnetään jatkossa myös lääke-

vasteiden arvioinnissa ja lääketieteel-

listen koeasetelmien suunnittelussa.

“Kuva-analyysi on yksi alueista, 

joissa tekoälyn käytöstä on jo var-

haisessa vaiheessa saatu lupaavia 

tuloksia. Datan analysointi tapahtuu 

päivien ja tuntien sijaan minuuteissa, 

ja aivan uudenlaisetkin sovellukset 

ovat mahdollisia”, sanoo PerkinElme-

rin Vice President Karen Madden.

“Yksi suurimmista haasteista on 

pääsy laadukkaaseen data-aineis-

toon. Aineisto on ikään kuin poltto-

ainetta, jota tarvitaan tekoälyn algo-

ritmien käyttämiseen ja opettamiseen 

eri sovelluksia varten. Potilasdataa 

käytettäessä täytyy tietysti myös olla 

erittäin huolellinen yksityisyys- ja lu-

pa-asioissa”, jatkaa Karen Madden.

Tekoälystä tuottavuutta kansallis-

varallisuuden hoitoon 

Suomen rakennuskanta koostuu 

yli 1,5 miljoonasta rakennuksesta, 

joista 1,3 miljoonaa on asuinraken-

nuksia ja yli 200 000 kaupunkien, 

kuntien, valtion ja yksityisen sektorin 

omistuksessa. Rakennusten tuot-

tavuuden ja tehokkuuden kehittä-

misellä on merkittävä rooli Suomen 

energiatalkoissa ja kansainvälises-

sä ilmastonmuutoksen vastaisessa 

työssä. Rakennusinsinöörien Liiton 

julkaiseman ROTI-raportin mukaan 

Suomen korjausvelasta aiheutuvien 

vuosittaisten kustannusten suuruu-

deksi on arvioitu 3,4 miljardia euroa.

“On suuri haaste Suomen kan-

santaloudelle, että rakennusten kor-

jausvelka kasvaa kasvamistaan, eikä 

rahaa ole kaikkiin tarvittaviin inves-

tointeihin. Toisaalta kaupungit, kunnat 

ja yksityiset kiinteistöomistajat eivät 

juurikaan hyödynnä esimerkiksi teko-

älyn potentiaalia rakennusten ener-

gia- ja kustannustehokkuuden paran-

tamiseen”, kertoo liiketoimintajohtaja 

Tuomas Qvick Schneider Electriciltä.

“Rakennusten energiankulutus on 

valtava ja säästöpotentiaalia on pal-

jon. Suomen energiatarpeesta yli 40 

prosenttia loppukäytetään rakennuk-

sissa. Kiinteistöjen omistajat eivät 

kuitenkaan pääse kiinni ajantasaiseen 

tietoon, jonka avulla energiankulutus-

ta voitaisiin pienentää”, Qvick jatkaa.

1980-luvulta lähtien rakennuksis-

sa on hyödynnetty automatiikkaa. 

Ajantasaista dataa kiinteistöjen op-

timointiin olisi nykyisellään paljon 

saatavilla, mutta kansainvälisten tut-

kimusten mukaan ainoastaan 10 % 

olemassa olevasta datasta päätyy 

lopulta kiinteistöjen kustannus- ja 

energiatehokkuuden parantamiseen.

Rakennusten kunnosta pitää huo-

lehtia nykyistä paremmin. Ennakoi-

duilla ja suunnitelmallisilla korjauksil-

la ja rakennuksista saatavan tiedon 

kokonaisvaltaisella hyödyntämisellä 

päästäisiin jo pitkälle. “Ratkaisuja voi-

daan hakea tekoälystä, jolla voidaan 

parantaa rakennusten energiatehok-

kuutta ja kohdistaa korjaustarpeet 

suurimpiin ongelmiin”, Qvick kertoo.

Schneider Electric on digitalisaa-

tion edelläkävijä energianhallinta-ja 

automaatioratkaisuissa. Yrityksen 

kehittämä EcoStruxure™ Building 

Advisor -palvelu seuraa rakennuk-

seen asennettuja laitteistoja ympä-

ri vuorokauden. Tekoäly analysoi 

laitteissa ja järjestelmissä ilmeneviä 

poikkeamia ja antaa niiden perus-

teella toimenpide-ehdotuksia jär-

jestelmien säätöön tai korjaukseen. 

Saadun datan avulla voidaan esi-

merkiksi estää laitteistoviasta johtuva 

rakennuksen samanaikainen lämmi-

tys ja viilennys ja havaita pitkällä ai-

kavälillä tapahtuvat hitaat muutokset 

laitteiden säädössä. Järjestelmä pri-

orisoi korjausehdotuksia niiden euro-

määräisten vaikutusten perusteella.

Tekoäly kiihdyttää teollisuuden 

automaatiokehitystä

Miten tekoäly muuttaa Glastonin 

lasinkarkaisutuotteita? Mitkä ovat di-

gitalisaation uusimmat tuulet maan-

siirtosovelluksissa? Miten tekoäly 

liittyy videoiden kompressointiin? 

Miten lähellä täysin autonomisia kai-

vos-, maatalous- ja satamatyökonei-

ta ollaan?

Glaston panostaa vahvasti tuote-

kehitykseen, jonka kärjessä ovat digi-

taalisten ja IoT-pohjaisten tuotteiden 

kehittäminen. Glastonin MIDAS-tut-

kimusaihe keskittyy karkaisukoneen 
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koneälyyn ja se tähtää kohti täy-

sin automatisoitua karkaisu-uunia. 

”Glastonin tekoälykehityksen poh-

jan luo yli sadan karkaisukoneen pil-

veen keräämä data, joka on ylittänyt 

jo miljoonan latauksen rajan tämän 

vuoden alussa. Tälle alustalle Glas-

ton kehittää uusia teknologioita ku-

ten syväoppivia neuroverkkoja, joilla 

lisätään karkaisuprosessin automa-

tisointia sekä luodaan ennakoivan 

huollon toiminnallisuuksia”, kertoo 

Kai Knuutila, Glastonin digitaalisten 

palvelujen vetäjä.

Novatronin koneohjausjärjestel-

män ja sensorien avulla työkone 

tietää reaaliaikaisesti ja senttien 

tarkkuudella oman sijaintinsa ja ti-

lan työmaalla. Työkoneeseen liitet-

tyjen stereokameroiden ja LiDAR-

sensorien avulla kerätään tietoa 

koneen ympäristöstä ja projektissa 

kehitettyjen algoritmien avulla luo-

daan koneen ympäristöstä reaa-

liaikainen ja jatkuvasti päivittyvä 

dynaaminen tilannekuva. Tavoittee-

na on lisätä työkoneen kuljettajan 

tilannetietoisuutta, mahdollistaa 

automaattisten työvaiheiden tur-

vallinen suorittaminen sekä kerätä 

toteumatietoa työmaan tilanteesta.

Tekoälyyn perehtyneet kuumaa 

valuuttaa työmarkkinoilla

Kuopiolainen teknologiayhtiö 

Kiho palkkaa koodareita tekoälyyn 

perustuvien IoT-laitteidensa teke-

miseen ja kehittämiseen. “Tekoäly 

tulee muuttamaan maailmaa voi-

makkaasti, joten on luonnollista että 

koodarit haluavat työskennellä sen 

parissa. Uskomme että tekoäly tulee 

vetämään koodareita meille töihin 

täältä Kuopiosta, mutta myös muu-

alta Suomesta”, uskoo Koponen. 

“Hyviä osaajia on, sillä Itä-Suomen 

yliopistossa ja Savonia ammattikor-

keakoulussa on ICT-alan koulutusta. 

Tarjonta ei kuitenkaan taida riittää 

kaikille Kuopion alueen yrityksille. 

Tähän mennessä suurin osa työn-

tekijöistämme on ollut paikallisia”, 

kertoo Kihon vastaava ohjelmisto-

suunnittelija Henri Hartikainen.

“Koulutukseen tarvitaan enemmän 

mestari-kisälli-mallia. Esimerkiksi 

yksi työntekijöistämme aloitti meillä 

kolme vuotta sitten 15-vuotiaana ja 

opiskeli ammatin oppisopimuksella. 

Todella pätevä kaveri”, kehuu Ki-

hon toimitusjohtaja Antti Koponen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulus-

sa alkaa syyskuussa 2019 tekoälyyn 

ja data-analytiikkaan keskittyvä 

opintokokonaisuus, joka osoittautui 

hurjasti odotettua suositummaksi. 

Opintokokonaisuudelle on luvassa 

lisätoteutuksia tälle ja ensi vuodelle.

“Ensimmäisen opintokokonai-

suuden suosio yllätti meidät täysin. 

Kurssin kaikki 30 paikkaa menivät 

kolmessa minuutissa. Jonoon jäi yli 

sata opiskelijaa ja kyselyjä on tullut 

paljon jälkikäteen, kertoo JAMKin 

tieto- ja viestintätekniikan lehtori ja 

tekoälyasiantuntija Mika Rantonen.

Data-analytiikan ja tekoälyn kou-

lutus on 30 opintopisteen opin-

tokokonaisuus, joka perehdyttää 

opiskelijan datan käsittelyyn ja 

analysointiin, big data -ympäris-

töihin sekä kone- ja syväoppimi-

seen. Kurssin lopussa tehdään 

erillinen projektityö niin data-ana-

lytiikkaan kuin tekoälyynkin liittyen.

Kovan kysynnän vuoksi JAMKissa 

on nyt tarjolla myös yrityskohtaisia 

koulutuspaketteja, jotka suunnitellaan 

yrityksen omien tarpeiden mukaan.

“Yrityksille räätälöidyt koulutuk-

set on mahdollista sovittaa juuri 

halutulle tasolle ja halutun mittai-

siksi. Myös yrityksen oman datan 

Kuopiolainen teknologiayhtiö Kiho toivoo koulutukseen lisää mestari-kisälli-mallia.
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käyttäminen osana koulutusta on 

mahdollista”, muistuttaa Rantonen.

Älykäs rakentami-

nen ja BIM

Turku ja CGI kehittävät yhdes-

sä tulevaisuuden kaupunkia

Turun kaupunki on valinnut 

CGI:n Smart City -kehittämisen 

asiantuntijakumppanikseen. Smart 

and Wise Turku -hankkeen avul-

la kaupunki edistää sekä asuk-

kaidensa hyvinvointia että pa-

rantaa kaupungin kilpailukykyä 

ja oman toiminnan tuottavuutta.

”Älykkäät ratkaisut ovat Smart 

and Wise Turku -hankkeen kes-

keinen tavoite. Digitalisaation 

ja datan avulla voimme tuottaa 

ajasta ja paikasta riippumattomia 

palveluja sekä parantaa kaupun-

gin oman toiminnan tuottavuutta. 

Perusajatuksena on hyvinvointia 

tukeva, taloudellisesti, sosiaali-

sesti ja ympäristöllisesti kestä-

vä kasvu”, kärkihankkeen han-

kejohtaja Rami Savila tiivistää.

Smart and Wise Turku on han-

kekokonaisuus, jonka avulla kau-

punki varautuu ilmastonmuu-

toksen, kaupungistumisen sekä 

väestön ikääntymisen mukanaan 

tuomiin haasteisiin. Tavoittee-

na on edetä ilmasto- ja ympäris-

töpolitiikan toimenpiteillä kohti 

kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 

vuonna 2029. Hankkeen pääkoh-

teita ovat muun muassa hiili-

neutraalius, digitaaliset palvelut, 

turvallisuus, kaupunkisuunnitte-

lu sekä liikenne ja liikkuminen.

Turku ja CGI ovat käynnistäneet 

yhteistyön seuraavilla osa-alu-

eella: tekoäly ja koneoppiminen, 

ohjelmistorobotiikka, projektipääl-

likköasiantuntijuus, liiketoiminta-

tieto, tietovarastointi ja BI-ratkai-

sut, mikropalveluiden kehittäminen 

ja DevOps-menetelmien asiantun-

tijuus.

Tekla BIM Awards 2019 -kilpai-

lun voittajat Pasilan Tripla-projek-

tista

Suomen ja Baltian maiden Tekla 

BIM Awards 2019 -kilpailun voit-

tajaksi on valittu Pasilan Tripla. 

Poikkeuksellisen laajassa tieto-

mallipohjaisessa hankkeessa hyö-

dynnettiin uraauurtavasti, tiiviissä 

yhteistyössä ja ennakkoluulotto-

malla asenteella tietomallinnusta.

Voittajaprojekti on poikkeukselli-

sen laaja tietomallipohjainen han-

ke. Projektissa kokeiltiin uusimpia 

teknologisia ratkaisuja, joista va-

littiin toimivimmat vaihtoehdot ja 

tarvittaessa rakennettiin niitä itse. 

Tietomallia käytettiin monipuoli-

sesti ja osallistavasti läpi hankkeen 

asiakkaat huomioiden. Eri rakenta-

misen osa-aloja yhdistettiin laaja-

mittaisesti tietomallinnuksen avul-

la. Tuomaristosta todettiin: “Vaikea 

nähdä, että hanke olisi mahdollista 

toteuttaa ilman tietomallinnusta.”

Tekla BIM Awards -kilpailu järjes-

tettiin tänä vuonna yhdennentois-

ta kerran. Kilpailun tuomaristoon 

kuuluivat Teemu Vehmaskoski 

Rakennuslehdestä, Teemu Leh-

tinen KIRAHubista, Antti Pelto-

korpi Aalto-yliopistosta, Jussi 

Mattila Rakennusteollisuus RT:stä 

ja Erkki Mäkinen Trimblestä.

Pienten sarjan voittaja on “330 

kV:n voimalinjan uudelleenraken-

taminen, Lithuania Power Plant, 

Vilna”, jonka kilpailuun ilmoittivat 

Projektai ir Co UAB ja Žilinskis ir 

Pasilan Triplan tietomalli.
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Co UAB. Tuomaristo perusteli va-

lintaa seuraavasti:

Pieni projekti, jolla on isossa 

skaalassa suuri merkitys. Tieto-

mallinnuksen avulla hanke on pys-

tytty toimittamaan vaatimusten 

mukaisesti, tiukassa aikataulussa 

ja virheettömästi. Valmistuksen 

automatisoinnissa ja rakenteiden 

laskennassa käytettiin tietomal-

lia. Asiakas koki, että tietomal-

linnus heille uutena toimintata-

pana on lisännyt myös työniloa.

Pääpalkintojen lisäksi kolme 

kunniamainintaa

Vantaan Kaivokselan Pumppu-

puisto: Asuntorakentamiskoh-

teessa kehitettiin ja käytettiin 

laajasti tietomallipohjaista työn-

kulkua, esimerkiksi elementtien 

valmistuksessa ja digitaalisessa 

rakennuslupakäsittelyssä. Pro-

jektissa kaikki osapuolet teki-

vät yhteistyötä tietomallin avulla, 

muun muassa projektin ajantasai-

nen tilannekuva oli käytettävissä 

suunnittelussa, elementtitehtaal-

la ja työmaalla. Hankkeessa val-

litsi innostava kokeilukulttuuri.

Helsinki–Ri ihimäki-kapasiteet in 

nosto 1. vaihe, Riihimäen henki-

löratapihan rakentamissuunnitte-

lu: Haastavassa ratahankkeessa 

yhdistettiin ennakkoluulottomasti 

ja laadukkaasti useita eri suunnit-

telualoja tietomallinnuksen avulla, 

muun muassa turvalaitesuunnit-

telu mukana tietomallissa. Suun-

nittelu noudatti jatkuvan mallin-

nuksen periaatetta ja tietomalleja 

käytetään tässä kohteessa juridi-

sesti pätevinä dokumentteina.

Kilpilahden teollisuusalue, jäte-

veden kemiallinen ja biologinen 

käsittely: Korkeimman turvaluo-

kituksen teollisuuslaitoshanke, 

jonka useassa eri maassa ole-

vat suunnittelijat tietomallinsivat 

saumattomassa yhteistyössä. 

Projekti toteutettiin erittäin te-

hokkaasti, ripeästi ja ympäristö-

vaikutukset tarkasti huomioiden. 

Yhteensovitetut mallit palveli-

vat urakoitsijoita ja alihankkijoita 

tuotanto- ja valmistusvaiheessa.

Aluesuunnitelma 3D:ssä

Ramirent on ollut mukana Triplan 

rakentamisprojektissa alusta lähti-

en. Ramirentin suunnittelijan Juuli 

Sildin vastuulla on ollut projektin 

3D-aluesuunnitelma. Aluesuun-

nitelmaan tulevat vaiheet, ker-

roskartat ja poistumistiekartat. 

Kaikkia suunnitelmia tehdään aina 

yhteistyössä YIT:n ja urakoitsijoi-

den kanssa.

Käytön ja jakelun kannalta on 

ollut tärkeää, että Triplan alue-

suunnitelma on helposti saatavilla 

pilvipalvelun kautta kaikille sitä tar-

vitseville. Aluesuunnitelma jaetaan 

joka viikko työnjohdolle, urakoitsi-

joille ja muille tärkeille sidosryhmil-

le, ja sitä käytetään myös työmaan 

perehdytyksissä. Alueen havainnol-

listaminen on uusille työntekijöille 

paljon helpompaa visuaalisen 3D-

mallin avulla verrattuna 2D-malliin. 

Aluemallia on hyödynnetty myös 

esim. esittelyvideoiden ja erilaisten 

tasokuvien tekemisessä.

Eri työvaiheiden suunnittelussa 

aluesuunnitelma on ratkaisevas-

sa roolissa. Muutosten suunnittelu 

on helpompaa, kun nähtävillä on 

ajantasainen ja mittakaavassa ole-

va visuaalinen tilanne. Aluemallia 

voi tarkastella luonnollisesti myös 

virtuaalisessa todellisuudessa. 

VR-lasien avulla päästään helposti 

keskelle virtuaalista työmaata tut-

kimaan alueita ja suunnittelemaan 

tulevia tilanteita.

Aluemallia hyödynnetään työ-

maalla yleisten alueiden, lo-

gisti ikan ja työvaiheiden hal-

l innassa. Myös asiakas on 

ollut tyytyväinen tulokseen.

Triplan työmaalla 3D-aluesuun-

nitelman avulla on sovitettu yh-

teen eri lohkojen päällekkäisiä 

työvaiheita ja yhteisten alueiden 

käyttöä. Suurin hyöty on koko 

ajan vaihtuvan työmaatilanteen 

havainnoll istaminen viikkopalave-

reissa ja työmaaperehdytyksissä. 

Jatkuvasti ajantasainen 3D-alue-

suunnitelma parantaa työturval-

l isuutta ja logisti ikan sujumista. 

3D-aluesuunnitelman avulla eri 

työmaatilanteiden ja työmaatek-

niikan vaikutukset muihin työnai-

kaisiin suunnitelmiin (torninostu-

rit – rakenteet – palo- ja pelastus 

jne.) on helpompi esittää ja huo-

mioida.

330 kV:n voimalinjantietomalli.



Uutiset

Valokynä 2/2019     19

Uutiset

Älykäs ja sähköis-

tetty liikenne

Vuonna 2030 matkustetaan hyper-
loop-kapselissa

Valtaosa yhdysvaltalaisista kulutta-

jista uskoo, että vuonna 2030 sähköi-

nen liikenne on valtavirtaa ja kotona 

meitä avustavat arkiaskareissa robotit.

Ohjelmistoyritys Dassault Sys-

tèmesin Yhdysvalloissa teettämän 

laajan kyselyn mukaan ihmiset us-

kovat vahvasti liikenteen voimakkaa-

seen sähköistymiseen ja sen myötä 

parempaan energiatehokkuuteen.

71 prosenttia vastaajista uskoo 

käyttävänsä sähköautoa vuonna 

2030. Hieman yli puolet ennustaa, 

että tällä hetkellä suunnitteluvaihees-

sa oleva, alipaineistetussa putkessa 

kulkeva hyperloop-kapseli on jo vuon-

na 2030 tavallisten ihmisten ulottu-

villa. Neljä kymmenestä vastaajasta 

arvelee lisäksi, että tulevaisuudessa 

kaupungeissa kuljetaan ilmataksilla.

”Moni sellainen asia, jota Suomessa 

pidetään vielä täysin scifinä, näyttäytyy 

USA:ssa jo lähitulevaisuuden asiana. 

Kuluttajat odottavat elämäänsä aika 

suurta muutosta ja tässä kehityksessä 

suomalaisten tulisi olla hereillä. Meil-

lä sorrutaan liian usein parantamaan 

vanhaa, sen sijaan, että oikeasti inno-

voisimme jotain täysin uutta. Yhdys-

valloissa 3DExperience-alustallamme 

testataan esimerkiksi jo nyt täyttä 

vauhtia Hyperloop-teknologiaa”, Das-

sault Systèmesin Suomen maa-

johtaja Matti Saarenoksa kertoo.

Tulevaisuuden koti on paitsi turval-

linen ja energiatehokas, myös täynnä 

teknologiaa. Kyselyyn vastanneista 73 

prosenttia näkee vuonna 2030 hyödyn-

Vantaan Kaivokselan Pumppupuisto.

Kilpilahden teollisuusalue, jäteveden kemiallinen ja biologinen käsittely.
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tävänsä kotonaan etävalvottuja laittei-

ta. 70 prosenttia arvioi, että kodit ovat 

tuolloin jo täysin tietoliikenneverkkoon 

kytkettyjä älykoteja. Neljä kymmenes-

tä vastaajasta arvioi, että tulevaisuu-

dessa heidän kodistaan löytyy virtuaa-

linen kotiapulainen tai palvelusrobotti.

Kyselytutkimus tehtiin viime vuoden 

lopulla verkkokyselynä ja siihen vasta-

si 1000 amerikkalaista. Kyselyn tilasi 

ohjelmistoyritys Dassault Systèmes ja 

sen toteutuksesta vastasi riippumaton 

markkinatutkimusyritys CITE Research.

Helsinki maailman aktiivisimpia 

robottibussien testikaupunkeja

Helsinki on testannut robottibusse-

ja määrätietoisesti jo vuodesta 2016. 

Kokeilut ovat kehittyneet ja laajen-

tuneet vuosi vuodelta. Tänä vuonna 

itseajavan bussin kyytiin pääsee Ka-

lasatamassa sekä ennätyspitkällä 2,5 

km reitillä Vuosaaressa. Molemmilla 

reiteillä robottibussi ajaa normaalin lii-

kenteen joukossa. Helsingin tavoittee-

na on olla hiilineutraali 2035 mennes-

sä ja liikkumisella sekä liikenteellä on 

tärkeä rooli tavoitteen toteutumisessa.

Ruuhkaiset kadut täynnä henki-

löautoja ovat haaste, jonka kanssa 

kasvavat kaupungit maailmalla kamp-

pailevat. Myös Helsinki etsii keinoja 

vähentää liikenneruuhkia sekä autojen 

aiheuttamia päästöjä ja ilmastovaiku-

tuksia. Itseajavat robottibussit voivat 

tulevaisuudessa kasvattaa joukkolii-

kenteen suosiota. Siksi Helsinki onkin 

testannut niitä jo usean vuoden ajan. 

”Tavoitteena on kokeilujen avulla 

oppia teknologisen kehityksen var-

haisessakin vaiheessa robottibus-

seista mahdollisimman paljon, esi-

merkiksi miten kaupunkilaiset ottavat 

ne vastaan, miten ne toimivat osana 

joukkoliikennettä sekä mitä uutta ne 

voivat tarjota kaupunkilaisten liikku-

miseen”, kertoo projektipäällikkö Jari 

Honkonen Helsingin kaupungin inno-

vaatioyhtiö Forum Virium Helsingistä. 

Robottibussit voivat mullistaa 

joukkoliikenteen

Helsinki toimii aktiivisena testialus-

tana älykkäiden liikenneratkaisujen 

kokeiluille ja kaupunki pyrkii myös 

strategiassaan edistämään älykkäi-

tä liikkumismuotoja. Aktiivisuutensa 

tuloksena Helsinki on noussut ro-

Robottibussi Keilasatamassa.
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bottibusseille maailmanluokan testi-

kaupungiksi, jossa kokeiluja tehdään 

usean hankkeen voimin. Hanke 

hankkeelta myös Forum Virium Hel-

singin, Helsingin kaupungin ja kes-

keisten sidosryhmien tietomäärä ja 

osaaminen on kasvanut runsaasti. 

Suomen edelläkävijäaseman mah-

dollistaa joustava lainsäädäntö sekä 

vuorovaikutteinen viranomaistoi-

minta. Itseohjautuvien ajoneuvojen 

edistämis- ja tutkimustyössä yh-

teistyötä tekevät Suomessa merkit-

tävät tahot, kuten VTT, HSL, HKL, 

Traficom, Helsingin kaupunki sekä 

pienet ja keskisuuret yritykset. Tär-

keä mahdollistaja älykkään liikku-

misen kehittämiselle on ollut myös 

hankkeiden saama EU-rahoitus.

Robottibussit ottavat harppa-

uksen eteenpäin Helsingissä ensi 

vuonna, kun Euroopankin mittakaa-

vassa merkittävä robottibussihanke 

FABULOS tuo itseajavat bussit ko-

keilussaan osaksi liikennettä ilman 

kyydissä olevaa operaattoria, jolloin 

ajoneuvoja seurataan etänä valvon-

takeskuksesta. FABULOS-projektiin 

osallistuvat yritykset ovat markkinoil-

laan uusia toimijoita, mikä avaa uu-

sia vaihtoehtoja sekä laajentaa kau-

pungeille tarjolla olevia vaihtoehtoja. 

Testattavaa robottibusseissa 

vielä ri ittää, joten myös kokeilut 

niiden parissa jatkuvat vielä pit-

kään. Älykkäitä ja i lmastoystäväl-

l isiä l i ikkumismuotoja edistämällä 

Helsinki edistää tavoitettaan tulla 

maailman toimivimmaksi älykau-

pungiksi.

Yrityskaupat

CADMATIC osti Macrovisionin 

kehittämän Eagle-teknologian

Suomalainen CADMATIC ja ir-

lantilainen Macrovision ovat so-

pineet merkittävästä teknolo-

giakaupasta. Sopimus sisältää 

ohjelmistokehitysyhtiö Macrovisionin 

kehittämän Eagle-ohjelmistoalustan 

siirron soveltuvin osin suunnittelu- ja 

tiedonhallintaohjelmistoja kehittävän 

Cadmaticin liiketoiminnan ja kas-

vustrategian mukaisiin tarkoituksiin.

Cadmatic ostaa kaikki kaupalliset 

omistusoikeudet Eagle-alustan tek-

nologiaan ja lähdekoodiin, sen hyö-

dyntämiseen ja jatkokehittämiseen 

sekä tarvittavan teknisen osaamisen. 

Kauppa mahdollistaa teknologian 

joustavan ja ketterän kehittämisen 

Cadmaticin meri-, prosessi- ja ener-

giateollisuuden asiakkaiden tarpeisiin.

Cadmatic on toimintansa alusta 

saakka hyödyntänyt Eagle-teknologi-

aa laivojen 3D-runkosuunnittelutuot-

teidensa kehitysalustana. Nyt solmittu 

kauppa on osa Cadmaticin dynaa-

mista kasvu- ja investointistrategiaa 

ja mahdollistaa teknologian jousta-

van ja riippumattoman kehittämisen 

ja kaupallisen hyödyntämisen osana 

Cadmaticin tuoteportfoliota. Tekno-

logian ja osaamisen siirto toteutetaan 

kesän ja syksyn 2019 aikana, ja oh-

jelmistokehitysyhteistyö yhtiöiden vä-

lillä jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

“Macrovisionin teknologian han-

kinta tukee visiotamme modernista, 

digitaalisesta ja paperittomasta lai-

vojen runkosuunnittelusta ja tuotan-

nosta. Olemme erittäin tyytyväisiä 

tähän Macrovisionin kanssa sovittuun 

ratkaisuun”, kommentoi Cadmati-

cin toimitusjohtaja Jukka Rantala.

Macrovision on tunnettu teknisen ja 

tietojenkäsittelyalan ohjelmistokom-

ponenttien ja räätälöityjen ratkaisu-

jen toimittaja. Irlannissa, Italiassa ja 

Isossa-Britanniassa toimiva yhtiö on 

erikoistunut kehittäjille tarkoitettuihin 

vakiomoduuleja hyödyntäviin mukau-

tettuihin ohjelmistoratkaisuihin. Se 

soveltaa projekteissaan graafisia ja 

visualisointiratkaisuja, tietojenkäsitte-

lytiedettä ja esineiden internetiä ja on 

toimittanut ratkaisuja yli 20 000 asiak-

kaalle ympäri maailmaa. Asiakasyri-

tykset toimivat esimerkiksi kuljetus-, 

energia-, kaivos-, vähittäismyynti-, 

valmistus- ja tietotekniikka-aloilla. 
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Teemu Kaattari

Konfi guroituvien tuotteiden tiedon-

hallinta on yrityksissä usein hyvin pirs-

taloitunutta moneen eri järjestelmään. 

Syitä on monia. Tuotetiedonhallintajär-

jestelmät (Product Data Management, 
PDM) ovat lähtökohtaisesti suunniteltu 

sarjatuotannon tuotekehitystä ja val-

mistusta varten. Myynti ei hyödynnä 

suunnittelun aikaista tuotetietoa vaan 

pyrkii tekemään tarjouksensa asiak-

kuudenhallintajärjestelmässä (Cus-
tomer Relationship Management, 
CRM) hyödyntäen erillistä räätälöityä 

myyntikonfi guraattoria. Valmistus nojaa 

toiminnanohjausjärjestelmän tietoihin 

(Enterprise Resource planning, ERP) 

ja tuotantokonfiguraattoriin. Lisäksi 

huollolla on omat järjestelmänsä hallita 

varaosia ja työkeikkoja konfi guroiden 

huoltotarjouksia, jotka koostuvat palve-

luista ja toimituskohtaisista varaosista.

Tästä seuraa se, että yrityksellä 

on monia järjestelmiä, jotka käyttä-

vät tietoa päällekkäin. Ne eivät ole 

synkronoituja keskenään, joten tuote-

mallien, tai tuoteperheiden, konfigu-

rointisääntöjen hallinta ei ole selkeää 

eikä riittävän monipuolista. Näyttääkin 

siltä, että ydintiedonhallintastrategiaan 

(Master Data Management, MDM) 

ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Havainnollisuus helpottaa ylläpitoa

Usein räätälöidyt tai itse kehitetyt 

konfi guraattorit myynnissä ja tuotan-

nossa ovat kalliita ylläpitää. Tyypillisesti 

muutoksia pystyy tekemään vain yksi 

henkilö tai yhteistyökumppani, koska 

asia on pyritty ratkaisemaan yrityksen 

sisällä. Tähän on johtanut osaltaan se, 

että markkinoilla on ollut vähän kaupalli-

sia tuotteita, joilla konfi gurointi olisi mah-

dollista tehdä riittävän monipuolisesti.

Konfi gurointimallien ylläpito on yrityk-

selle haastava prosessi. On tyypillistä, 

että yrityksen pätevin henkilökunta on 

kohdennettu uusien tuotteiden kehittä-

miseen, jolloin vanhojen konfi gurointi-

mallien ylläpito jää helposti vähemmälle 

huomiolle.  Julkaistujen konfiguraat-

toriprojektien suurin kompastuskivi 

onkin ollut mallien ylläpidettävyydessä. 

Konfiguraattorin valmistuessa siihen 

ohjelmoitu tuoteperherakenne on kyllä 

vastannut sen hetkistä tuotetta, mutta 

tuotteen muuttuessa konfi guraattoria 

ei ole päivitetty, koska muutokset olisi 

pystynyt tekemään vain konfi guraattorin 

rakentanut ohjelmoija. Tämän seurauk-

sena konfi guraattori on jäänyt nopeasti 

käyttökelvottomaksi. Pahimmassa tapa-

uksessa tuote on ehtinyt muuttua kon-

fi guraattorin rakentamisen aikana niin 

paljon, että konfi guraattori on jo valmis-

tuessaan vanhentunut. Näin ollen kon-

fi gurointimallien havainnollisuus ja ym-

märrettävyys ovat äärimmäisen tärkeitä.

Variantumilla on yrityksen perustami-

Massaräätälöitävien eli konfi guroitavien tuotteiden tehokas hallinta tarjoaa tällaisia 

tuotteita valmistaville yrityksille ylivoimaisen kilpailuedun, jota on toistaiseksi käytet-

ty hyväksi varsin rajoitetusti. Syitä on useita. Vaikka konfi guraattoriteknologiaa on 

tutkittu perusteellisesti jo kauan, menestystarinat ovat harvassa. Alkuvaiheen pro-

jektit ovat yleensä keskittyneet tuotteiden mallinnukseen ohjelmoimalla. Tuotteiden 

konfi gurointimallit ovat olleet epähavainnollisia, liian suuria ja vaikeasti ylläpidettäviä, 

mikä lopulta on johtanut koko hankkeen hylkäämiseen. Tässä artikkelissa kuvaamme 

Variantumin tapaa ratkaista konfi guroituvien tuotteiden tiedonhallintaa yrityksessä.

Konfi guroitavien tuotteiden 

tiedonhallinta yrityksessä
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sesta lähtien, jo yli 15 vuotta, kehitetty 

PDM:ään pohjautuvaa järjestelmää, 

jolla yritykset pystyvät hallinnoimaan 

konfiguroituvia tuoteperheitä tuote-

kehityksen, myynnin, valmistuksen ja 

huollon välillä läpinäkyvästi hyödyntäen 

samaa tietomallia. Konfigurointisääntöjä 

pystytään hallinnoimaan selkokielellä, 

mikä helpottaa ylläpitoa. Tämä tehos-

taa yritysten toimintaa tuotekehityksen, 

myynnin ja tuotannon välillä helpottaen 

kehitysprosesseja, lyhentäen läpime-

noaikoja, vähentäen virheitä ja huo-

lehtien että tuotemallit pysyvät synk-

ronoituna myynnissä ja tuotannossa.

Variantum tuotteet ovat: VariPDM 

tuotetiedonhallinta, VariSales CPQ 

(Configure-Price-Quote) myyntikonfgu-

raattori, VariProd tuotantokonfiguraattori 

sekä VariTrace tuoteyksilönseuranta.

Vaikka Variantumin-tuoteperhe hyö-

dyntää samaa tietokantaa, voi moduu-

leja hankkia erikseen, jolloin voidaan 

askel askeleelta parantaa prosesseja 

vaikkapa myynnissä tai tuotannos-

sa ja laajentaa järjestelmää vuosien 

saatossa. Vaikka yrityksellä olisinkin 

jo PDM-järjestelmä, nimikkeet ja tuo-

temallien hallinta voidaan integroida 

PDM:n ja tuotemallienhallintatietokan-

nan kesken. Tällöin puhutaan konfigu-

raatiomallinhallinnasta (Configuration 
Model Management, bi-modal PDM).

Tuotekonfigurointi

Kun tuotekehitys kehittää uusia 

nimikkeitä, voi suunnitteli ja valita 

ja lisätä tuotekohtaiset parametrit, 

valintasäännöt ja rajoitteet samalla 

vaikkapa CAD-suunnittelun yhtey-

dessä. Tuotekonfigurointisäännöt ovat 

helposti omaksuttavissa eivätkä ne 

vaadi ohjelmointikokemusta. Tällöin 

tuotteen tekninen kyvykkyys ja reu-

naehdot tulee määritettyä sekä var-

mistetaan tuotteen valmistettavuus. 

Tällöin säästetään kustannuksia ja 

läpimenoaikaa, kun ei tarvita erillistä 

tuotemall irakentelua suunnittelun 

valmistuttua. Tuote- tai konfiguroin-

tisääntömuutokset ovat myös nopeita 

toteuttaa, jolloin muutoksen hinta on 

alhainen (cost-of-change). Tuote- ja 

konfigurointimuutokset ovat versio- ja 

muutosprosessihallittuja siten, että sa-

maa konfigurointi parametriä voidaan 

käyttää useammassa tuotteessa tai 

tuoterevisiossa hyödyntäen tuote- tai 

revisiokohtaisia rajoitteita tai sääntöjä.

Myyntikonfiguraattori

Myynnin tarpeina on yleensä tarjo-

usten nopea tuottaminen, tuotteen 

visualisointi ja tilauksen purku val-

mistukseen. Jotta sellainen voidaan 

tehdä, tarvitsee myynnin määrittää 

tarjooma- ja hintasäännöstöt. Näi-

den avulla kerrotaan, miten tuottei-

ta ja tuoteperheitä halutaan tarjota 

eri markkina-alueille ja miten hinta 

muodostuu sekä millaiset tarjous-/

tilausdokumentit halutaan tuottaa. 

Perinteinen mallinnustapa.

Vaihtoehtoinen mallinnustapa käyttäen VariPDM:ää.

Variantumin tuoteperhe bi-modal PDM 

arkkitehtuurilla. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

myynti voi tehdä omia lisäsääntöjä tuo-

temalliin, rajata tuoteominaisuuksia tai 

hallita tarjousdokumenttien ulkoasua.

Tyypillisesti myyntikonfi guraattori on 

integroituna myös yrityksen CRM:ään. 

Kun asiakas tilaa tuotteen, tarjous 

merkitään tilatuksi, jolloin automaat-

tisesti tilaus puretaan valmistuksen 

järjestelmään (ERP) hyödyntäen tuo-

tantokonfi guraattoria. Myyntikonfi gu-

raattorin avulla voidaan varmistua siitä, 

että myynti voi tarjota vain teknisesti 

ja valmistuksellisesti mahdollisia kom-

binaatioita, josta on suuri apu uusille 

käyttäjille. Käyttöliittymä toimii siten, 

että jokaisen valinnan jälkeen tekoäly 

analysoi jäljellä olevat vaihtoehdot ja 

harmauttaa sopimattomat valinnat. 

Käyttöliittymä toimii mobiililaitteissa ja 

web-selaimessa myös off-line -tilassa.

Tuotantokonfiguraattori

Kun tuotantokonfiguroint i  suo-

ritetaan ti lauksen jälkeen, syntyy 

samalla tuoteyksilö sarjanumeroi-

neen, tuoterakenteineen ja val it-

tuine komponentteineen ja tämä 

si i r retään tuontannonohjaus- tai 

tarvelaskentajär jestelmään (ERP 

tai  Mater ia l  Requirements Plan-
n ing,  MRP) .  Jos tuot teessa on 

CAD-sääntö jä ,  a je taan samal la 

CAD-konfiguraattori, joka määrää 

geometrisia mittamuutoksia valmis-

tuspiirustuksiin tai piirilevykaavioihin.

Tuotekonfiguroinnin lopputulos on 

samalla lähtötieto huollon yksilötieto-

kannalle, jossa jokaiselle toimitetulle 

tuotteelle löytyy tieto, mistä osista se 

on valmistushetkellä koostunut. Li-

säksi on tiedossa, millä parametreilla 

se on tilattu ja valmistettu ja mitkä 

komponentit konfiguroitiin uusiksi ti-

lauskohtaisiksi nimikkeiksi sekä millä 

revisioilla nimikkeet ovat syntyneet 

tuoterakenteeseen. Varsinkin mitta-

muuttuvien ja CAD-konfiguroitujen 

osien seuranta on ongelmatonta, 

sillä muuten niitä voisi olla vaikeaa 

löytää tai etsiä, miksi joku osa valittiin 

tai miten se eroaa muista tilauksista. 

Samalla tiedetään huoltoa ja myynnin 

jälkeisiä palveluja kiinnostavat asiat: 

huoltorakenne, varaosat sekä huol-

lossa tehtävät muutokset tuotteen 

elinkaaren aikana. Jos yrityksessä on 

käytössä teollinen internet (Internet 
of Things, IoT), voidaan tuoteyksilöt 

integroida IoT-järjestelmän kanssa. 

Tätä kokonaisprosessia myynnistä 

toimitukseen ja huoltoon kuvataan 

termi l lä digitaal inen säie (Digital 
Thread). Digitaalinen säie on tuotteen 

elinkaaren läpi kulkeva digitaalinen 

yhteys, jossa tuotteen ydint ieto 

pysyy yhtenäisenä. Syntyvää tuo-

teyksilöä kutsutaan digitaaliseksi 

kaksoseksi (Digital Twin). Digitaalinen 

kaksonen on nimensä mukaisesti 

tosielämän laitteen tai järjestelmän 

digitaalinen kopio, joka sisältää toi-

mitetun laitteen tai palvelun tiedot 

toimitushetkellä ja myöhemmin myös 

huollossa. Digitaal inen kaksonen 

yhdistettynä IoT-järjestelmään ker-

too, mikä laiteyksilö on kyseessä 

kerättävälle IoT-tiedolle.

Parametrien hallinta

Jotta yrityksen konfigurointipro-

sessit saataisi in toimiviksi ja pa-

VariSales myyntikonfi guraattorin käyttöliittymä. Dynaaminen 3D-malli muuttuu konfi guroinnin yhteydessä reaaliaikaisesti.
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rametrit olisivat hallinnassa, pitää 

konfigurointiparametreja hallita kuten 

muutakin tuotetietoa: miten yhdistää 

tekniset-, myynti- ja palveluparamet-

rit ja miten hallita niiden kehitystä, 

muutoksia ja r i ippuvuuksia. Tätä 

varten tulee kehittää prosessit ja 

käyttöoikeudet varmistaen, ettei 

samaa ominaisuutta voida ilmaista 

päällekkäisillä parametreilla. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että 

on nimetyt vastuuhenki löt, jotka 

arvioivat uusien parametrien tar-

vetta, määrittävät ohjeet miten niitä 

tulisi käyttää. Jos tätä ei tehdä, on 

suuri riski, että yrityksellä on useita 

samaa tarkoittavia parametreja, jol-

loin niiden hallinta on mahdotonta.

Dynaaminen mallinnus

Var iantum ratka isut  s isä l tävät 

dynaamisen mallinnuksen, joka tar-

koittaa sitä, että tietomallimuutokset 

on helppoja tehdä dynaamisesti ja 

että yritykset itse voivat ylläpitää 

tai muuttaa omaa järjestelmäänsä. 

Tuotemallit ja säännöt perustuvat 

dataan tietokannassa, sitä ylläpi-

tävät suunnittelijat, tuotepäälliköt 

ja myynnin tuotevastaavat. Tämä 

ei vaadi ohjelmointiosaamista.  

PDM:ään integroitu konfi gurointiarkkitehtuuri.

Variantum Oy on kasvava yli 20 hengen yritys, jonka taustat on yliopiston tuotetiedon ja konfiguroinnin tutki-

muksessa. Suurin referenssiyritys on KONE OYJ, jossa Variantumin tuotteilla hallitaan tuotetiedonhallinta ja 

konfiguroituvuus globaalisti tuotekehityksestä toimitukseen ja ylläpitoon ollen yksi maailman suurimmista tie-

donhallintaympäristöistä. Muita erikokokoisia referenssejä on mm. Chiller, Abloy, Elematic, Forcit, INTOConcept, 

Stera ja Auramarine.

Variantum tekee myös konsultointia kehittäen ja parantaen eri yritysten konfiguroitavien tuotteiden tiedonhallin-

nan prosesseja. Asko Martio Variantumilta on kirjoittanut kirjan ”Tuotekonfigurointi ja tuotetiedon hallinta”, jota 

voi ostaa kirjakaupasta tai tilata suoraan Variantumilta. Siinä käsitellään käytännön läheisesti konfiguroitavien 

tuotteiden haasteista ja ratkaisuista yrityksissä ja mitä konfiguroitavassa tuotteessa tulee ottaa huomioon, jotta 

tiedonhallinta olisi tehokasta.

Teemu Kaattari

DI Teemu Kaattari on toiminut yli 20 vuot-

ta eri PDM/PLM ja 3D CAD -järjestelmi-

en, toimittajien ja yritysten kanssa kon-

sultina, projektipäälliköna sekä myynti-

vastuullisena. Tunnetuimmat yritykset 

ovat mm. Kone, ABB, Nokia, Valmet. 

Nykyisin kirjoittaja toimii Variantum:lla 

Customer Success Director ina.
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Yritysjäsenet

www.virtualsystems.fi

www.rand.fi 

www.ael.f i

www.bentley.f i

www.3dtech.fi

www.cadworks.fi

www.techniatranscat.com

www.atrsoft.com

www.zenex.fi 

www.profox.com 

www.deskartes.com

www.terrasolid.f i 

    www.cgi.f iwww.cads.fi 

www.econocap.com

www.planix.f i

www.edrmedeso.com

www.variantum.com

www.im-fel lows.com

www.eworknordic.com

  www.eplan.fiwww.teknoware.com www.titako.fi



Uutiset ja juttuideat                                                        Ota yhteyttä!
Valokynään tervetulleita.

Puh. 050 436 4310, 

www.sofor.f iwww.senaatti.f i 

www.ideal.f i

www.psdvision.com

www.intergraph.fi

www.cadmatic.com

www.vertex.f i

www.symetri.com

www.3ds.com

www.rapala.com 

www.roimaint.f iwww.meksystems.fi www.outotec.com

www.konecranes.com

www.plmgroup.fi

www.delfoi.com 
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Yritysjäsenet järjestävät monipuolisesti alan koulutusta. Seuraavilta sivuilta löydät koulutuksen aiheen, ajan, paikan ja 

koulutuksen hinnan. Tässä julkaistujen koulutuskalenterien lisäksi jäsenet järjestävät paljon muuta koulutusta. Osa jär-

jestää koulutuksia vain erikseen sovittavina ajankohtina, joten näitä ei ole tuotu tähän. Jos et löydä tästä sopivaa kurs-

sia, niin kannattaa vielä tarkistaa jäsenten verkkosivuilta (ks. sivu 26-27) mitä muuta on tarjolla. Löydät verkkosivuilta 

myös ilmaisia webinaareja eri aiheista.

Osaaminen on avain menestykseen, joten ilmoittaudu kursseille jo tänään, niin varmistat paikkasi!

Jos et löydä tästä tai jäsenten verkkosivuilta sinulle sopivaa koulutusta, niin ota yhteyttä. Autamme sinua löytämään 

tarpeeseesi sopivan koulutuksen. Ota yhteyttä: sihteeri@cadcamyhdistys.fi .

Koulutuskalenterit, sisällysluettelo:

Osaaminen varmistaa 
sovellusten tehokkaan 

käytön

Koulutuskalenteri syksy 2019
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Koulutuskalenteri syksy 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Osamallinnus 2 5.-6.9.2019 Järvenpää 800

Perusteet 6 16.-18.9. ja 30.9.-2.10.2019 Tampere 2000

Simulation 2 25.-26.9.2019 Oulu 800

Ohutlevyt 1 26.9.2019 Järvenpää 400

Simulation Professional 1 27.9.2019 Järvenpää 400

Pintamallinnus 2 30.9.-1.10.2019 Järvenpää 800

Perusteet 6 7.-9.10. ja 21.-23.10.2019 Järvenpää 2000

Muotit 1 7.10.2019 Järvenpää 400

Ohutlevyt 1 9.10.2019 Seinäjoki 400

Kokoonpanotekniikat  2 10.-11.10.2019 Seinäjoki 800

Pintamallinnus  2 23.-24.10.2019 Oulu 800

Piirustukset 1 23.10.2019 Järvenpää 400

SOLIDWORKS Visualize 1 31.10.2019 Järvenpää 400

Perusteet 6 6.-8.11. ja 20.-22.11.2019 Oulu 2000

Profiilit ja hitsatut rakenteet 1 12.11.2019 Järvenpää 400

SOLIDWORKS PDM CAD-käyttäjä 1 13.11.2019 Järvenpää 400

SOLIDWORKS PDM -pääkäyttäjä 2 14.-15.11.2019 Järvenpää 1200

Flow Simulation 2 14.-15.11.2019 Järvenpää 1200

Kaaviosuunnittelu 18.-19.11.2019 2 18.-19.11.2019 Järvenpää 800

Sähkösuunnittelu, 3D 1 20.11.2019 Järvenpää 400

SOLIDWORKS Composer 2 26.-27.11.2019 Järvenpää 800

Perusteet 6 2.-4.12. ja 16.-18.12.2019 Järvenpää 2000

CadWorks Oy

Myllytie 1 A Puhelin 010 835 7320

04410 Järvenpää Sähköposti janne.kalinen@cadworks.fi

www.cadworks.fi Yhteyshenkilö Janne Kalinen

Lisätietoja

SOLIDWORKS-kurssiemme kuvaukset ja ilmoittautumiset osoitteessa http://www.cadworks.fi/fi/koulutuskalenteri. Kurssin hinta sisältää 

kurssimateriaalin ja lounaan. Kurssilaiset saavat käyttöönsä SOLIDWORKS-työaseman. Järjestämme kursseja myös muilla paikkakunnilla 

ja muina ajankohtina kysynnän mukaan. Ota yhteyttä 010 835 7320 / Janne Kalinen 
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Koulutuskalenteri syksy 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Autodesk AutoCAD

AutoCAD uudet ominaisuudet 1 pv 6.9,4.10,8.11,13.12. Helsinki 450

AutoCAD perusteet 3 pv 2.9, 7.10, 11.11, 9.12. Helsinki 1000

AutoCAD jatko 2 pv 16.9, 18.11. Helsinki 800

AutoCAD 3D ja visualisointi 3 pv 30.9. Helsinki 1000

AutoCAD tehokäyttäjä 1pv 27.9, 22.11. Helsinki 450

AutoCAD Basics in English 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

AutoCAD Grundkurs på svenska 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

Autodesk AutoCAD LT

AutoCAD LT uudet omin. 1 pv 6.9,4.10,8.11,13.12. Helsinki 450

AutoCAD LT perusteet 3 pv 2.9, 7.10, 11.11, 9.12. Helsinki 1000

AutoCAD LT jatko 2 pv 16.9, 18.11. Helsinki 800

Autodesk  3d studio MAX

3ds Max perusteet 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

3ds Max  jatko 2 pv   Sopimuksen mukaan Helsinki 800

AutoCAD Architecture ACA

ACA perusteet, CAD piirtämisestä tietomallintamiseen (2+1) 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

ACA jatko, CAD tietomallintaminen 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 800

Revit® Architecture

Revit Architecture perusteet, CAD-piirtämisestä tietomallintamiseen   2 pv 16.9, 14.10, 2.12. Helsinki 800

Revit Architecture jatko, tietomallintaminen 1 pv sopimuksen mukaan Helsinki 450

Revit® Structure

Revit Structure perusteet, CAD-piirtämisestä tietomallintamiseen 2 pv 28.10, 16.12 Helsinki 800

Revit Structure jatko, tietomallintaminen 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 450

Autodesk AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical perusteet 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 450

Autodesk Inventor

Inventor uudet ominaisuudet 1 pv 6.9,8.11. Helsinki 450

Inventor perusteet 3 pv 30.9, 25.11. Helsinki 1000

Inventor jatko 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 800

Inventor tehokäyttäjä 1pv 20.9, 1.11, Helsinki 450

Ilmoittautuminen

Cadpool Oy

Mannerheimintie 15 B 4. krs Puhelin (09) 4056 220

(Oopperan vieressä) Sähköposti trainingcenter@cadpool.fi

00260 Helsinki Yhteyshenkilö

Lisätietoja

Cadpool Oy on suunnittelualaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti palveleva yhteistyökumppani. Palveluyksikkömme ovat: Koulutuspalvelut: mm. CAD-

koulutus, Täydennyskoulutus, Osaamisen hallinta. Konsultointipalvelut: mm. CAD-konsultointi- ja tuki, 3D, Tekninen Dokumentointi.  Suunnittelupalvelut: 

Tekninen suunnittelu,  Rakennussuunnittelu,  Laivasuunnittelu, Suunnittelun avustavat palvelut.  Palvelemme Teillä tai meillä!   Lisätiedot palveluistamme: 

www.cadpool.fi                                                                                               Cadpool Training Center on Autodeskin valtuuttama koulutuskeskus ATC.
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Visual Basic for Application

AutoCAD ja Visual Basic perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

AutoCAD ja Visual Basic jatko 1 Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

ArchiCAD

ArchiCAD uudet ominaisuudet 1 pv 13.9, 25.10, 13.12. Helsinki 450 €

ArchiCAD perusteet, CAD-piirtämisestä tietomallintamiseen (2+2) 4 pv 23.9, 4.11 Helsinki 1 090 €

ArchiCAD jatko, tietomallintaminen 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 850 €

ArchiCAD - AutoCAD yhteensopivuus 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 450 €

GDL-ohjelmointi 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

SolidWorks

SolidWorks uudet ominaisuudet 1 pv 13.9, 15.11 Helsinki 450 €

SolidWorks perusteet 3 pv 9.9, 25.11. Helsinki 1 200 €

SolidWorks jatko 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 900 €

SolidWorks tehokäyttäjä 1pv 20.9, 29.11, Helsinki 450 €

Tekla 

Tekla Structures perusteet, betonirakenteet 3 pv 21.10, 16.12. Helsinki 1 200 €

Tekla Structures perusteet, teräsrakenteet 3 pv 23.9, 18.11. Helsinki 1 200 e

Tekla Structures jatko, räätälöity Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Adobe Photoshop

Photoshop perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450 €

Adobe Acrobat

Acrobat perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450 €

Tekninen dokumentointi

MS Word perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450 €

MS Excel perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450 €

MS PowerPoint perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450 €

CAD-kuvien käyttö MS Office-ohjelmissa 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450 €

Tietomallinnus (BIM)

Tietomallisuunnittelun perusteet 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Tietomalliprojektin johtaminen 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Tietomallien hallinta 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Ilmoittautuminen

Cadpool Oy

Mannerheimintie 15 B 4. krs Puhelin (09) 4056 220

(Oopperan vieressä) Sähköposti trainingcenter@cadpool.fi

00260 Helsinki Yhteyshenkilö

Lisätietoja

Cadpool Oy on suunnittelualaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti palveleva yhteistyökumppani. Palveluyksikkömme ovat: Koulutuspalvelut: mm. CAD-

koulutus, Täydennyskoulutus, Osaamisen hallinta. Konsultointipalvelut: mm. CAD-konsultointi- ja tuki, 3D, Tekninen Dokumentointi.  Suunnittelupalvelut: 

Tekninen suunnittelu,  Rakennussuunnittelu,  Laivasuunnittelu, Suunnittelun avustavat palvelut.  Palvelemme Teillä tai meillä!   Lisätiedot palveluistamme: 

www.cadpool.fi                                                                                               Cadpool Training Center on Autodeskin valtuuttama koulutuskeskus ATC.
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Creo Direct Peruskoulutus 1 8.8.2019 Vantaa 695

Creo Putkistosuunnittelu 1 14.8.2019 Vantaa 695

Creo Kaapelointisuunnittelu 1 15.8.2019 Vantaa 695

Creo Flexible Modeling 1 20.8.2019 Vantaa 695

Creo Liikkuvien Mekanismien Suunnittelu 1 21.8.2019 Vantaa 695

Creo Mekanismien Simulointi 1 22.8.2019 Vantaa 695

Creo Peruskoulutus 3 27.8.-29.8.2019 Vantaa 1485

Creo Mallin Laadun Varmistus 1 29.8.2019 Vantaa 695

Creo Sähkökaavioiden Suunnittelu 1 5.9.2019 Vantaa 695

Creo Topologiaoptimointi 1 10.9.2019 Vantaa 695

Creo View 1 12.9.2019 Vantaa 695

Creo Ohutlevysuunnittelu 1 19.9.2019 Vantaa 695

Creo Pintamallinnus 1 26.9.2019 Vantaa 695

Creo Kokoonpanot 1 3.10.2019 Vantaa 695

Creo Peruskoulutus 3 15.10.-17.10.2019 Vantaa 1485

Creo Ohutlevysuunnittelu 1 24.10.2019 Vantaa 695

Creo Pintamallinnus 1 31.10.2019 Vantaa 695

Creo Kokoonpanot 1 7.11.2019 Vantaa 695

Creo Työ- ja Kokoonpanopiirustukset 1 14.11.2019 Vantaa 695

Creo Pääkäyttäjä 1 21.11.2019 Vantaa 695

Creo Lujuus- ja Lämpöanalyysit 3 26.11.-28.11.2019 Vantaa 1485

Creo View 1 3.12.2019 Vantaa 695

Creo Illustrate 1 10.12.2019 Vantaa 695

Creo Peruskoulutus 3 10.-12.12.2019 Vantaa 1485

Creo Flexible Modeling 1 17.12.2019 Vantaa 695

Windchill Business Administration 3 17.-19.12.2019 Vantaa 1485

Lisätietoa kursseista sekä ilmoittautumiset 

kotisivuilamme www.econocap.com tai Puhelin 040 749 7921, 040 745 6775

sähköpostitse koulutus@econocap.com Sähköposti koulutus@econocap.com

Yhteyshenkilö Aleksi Nummi, Jarmo Räisänen

Lisätietoja

Hinnat alv 0 %. Tarjoamme myös räätälöityjä Windchill, Creo, Arbortext, ThingWorx ja Moldex3D -koulutuksia. Pyydä tarjous! 

Suunnittelemme yrityksellenne parhaiten sopivan koulutuskokonaisuuden.

Koulutuskalenteri syksy 2019
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka    Hinta

ANSYS nCode DesignLife 2 2.9.-3.9.2019 Tampere 1150

ANSYS CFD for Structural Engineers 2 4.9.-5.9.2019 Tampere 1150

Non-linear Structural Analysis with ANSYS Mechanical 2 9.9.-10.9.2019 Tampere 1150

ANSYS Fluent Meshing 2 18.9.-19.9.2019 Tampere 1150

Linear and Non-linear Dynamics with ANSYS Mechanical 2 26.9.-27.9.2019 Tampere 1150

Introduction IcePak 3 2.10.-4.10.2019 Tampere 1600

ANSYS Explicit Dynamics 2 7.10.-8.10.2019 Tampere 1150

ANSYS CFD with CFX 3 16.10.-18.10.2019 Tampere 1600

ANSYS APDL for Workbench 2 24.10.-25.10.2019 Tampere 1150

Workbench LS-DYNA 2 28.10.-29.10.2019 Tampere 1150

ANSYS CFD with Fluent 3 30.10.-1.11.2019 Tampere 1600

Non-linear Structural Analysis with ANSYS Mechanical 2 31.10.-1.11.2019 Tampere 1150

Heat Transfer with ANSYS Mechanical 2 4.11.-5.11.2019 Tampere 1150

ANSYS Fluent Meshing 2 6.11.-7.11.2019 Tampere 1150

ANSYS Mechanical 3 11.11.-13.11.2019 Tampere 1600

SpaceClaim Advanced Scripting 1 15.11.2019 Tampere 600

ANSYS CFD for Structural Engineers 2 19.11.-20.11.2019 Tampere 1150

ANSYS Composite PrepPost 2 21.11.-22.11.2019 Tampere 1150

ANSYS Application Customization Toolkit 2 27.11.-28.11.2019 Tampere 1150

Topology Optimization with ANSYS Mechanical 2 2.12.-3.12.2019 Tampere 1150

Introduction IcePak 3 3.12.-5.12.2019 Tampere 1600

Linear and Non-linear Dynamics with ANSYS Mechanical 2 9.12.-10.12.2019 Tampere 1150

ANSYS CFD with Fluent 3 18.12.-20.12.2019 Tampere 1600

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja lisätietoa koulutuksista osoitteessa

https://edrmedeso.com/training/upcoming-training/ Puhelin 504363502

Sähköposti juha.ojanen@edrmedeso.com

Yhteyshenkilö Juha Ojanen

Lisätietoja

Ilmoittautuminen koulutuksiin sekä lisätiedot nettisivuillamme: https://edrmedeso.com/training/upcoming-training/. Koulutuksia koskevat 

tiedustelut: Juha Ojanen, p. 0504363502 juha.ojanen@edrmedeso.com tai Ella Ylänen, p. 0405402446 ella.ylanen@edrmedeso.com. 

Koulutuksen hintaan sisältyy aamupala, lounas ja kahvit.
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Solid Edge -peruskurssi 2 20.8.-21.8.2019 Tampere 900

FEMAP 2 20.8.-21.8.2019 Vantaa 1120

NX -peruskurssi 4 3.9.-6.9.2019 Vantaa 2240

NX Mechanical Routing 1 3.9.2019 Vaasa 560

NX Electrical Routing 1 4.9.2019 Vaasa 560

NX 2D -kurssi 1 5.9.2019 Tampere 560

NX Design Simulation 1 10.9.2019 Vantaa 560

Teamcenter -peruskurssi 1 11.9.2019 Tampere 560

Solid Edge -jatkokurssi 1 17.9.2019 Tampere 450

NX -peruskurssi 4 24.9.-27.9.2019 Tampere 2240

NX -jatkokurssi 2 3.10.-4.10.2019 Vantaa 1120

NX 2D -kurssi 1 8.10.2019 Vaasa 560

NX -ohutlevykurssi 2 9.10.-10.10.2019 Vantaa 1120

NX Advanved Simulation 3 22.10.-24.10.2019 Vantaa 1680

Teamcenter Installation -kurssi 2 29.10.-30.10.2019 Vantaa 1120

Teamcenter Application and Data Model -kurssi 3 5.11.-7.11.2019 Vantaa 1680

NX -peruskurssi 4 12.11.-15.11.2019 Vantaa 2240

NX-kokoonpanot jatkokurssi 2 19.11.-20.11.2019 Tampere 1120

NX-pintamallinnuskurssi 2 26.11.-27.11.2019 Vantaa 1120

Teamcenter -peruskurssi 1 4.12.2019 Vantaa 560

Solid Edge -peruskurssi 2 10.12.-11.12.2019 Tampere 900

Puhelin 095404840

Sähköposti koulutus@ideal.fi

Yhteyshenkilö Mira Vartiainen

Lisätietoja

koulutus@ideal.fi

Koulutuskalenteri syksy 2019
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

CADS-perusteet 1 27.8.2019 Verkkokoulutus 0

CADS-perusteet 1 2.10.2019 Vantaa 425

CADS-perusteet 1 12.11.2019 Tampere 425

CADS Electric Lite -perusteet 1 3.9.2019 Verkkokoulutus 0

Teollisuussähkösuunnittelun jatkokurssi (Pro) 1 10.9.2019 Vantaa 425

Rakennussähkösuunnittelun perusteet 1 17.9.2019 Verkkokoulutus 0

Teollisuussähkösuunnittelun perusteet 1 18.9.2019 Verkkokoulutus 0

Teollisuussähkösuunnittelun jatkokurssi (Pro) 1 1.10.2019 Verkkokoulutus 190

Rakennussähkösuunnittelun perusteet 1 3.10.2019 Vantaa 425

Projektimainen rakennussähkösuunnittelu (Pro) 2 15.10.-16.10.2019 Verkkokoulutus 380

Rakennussähkösuunnittelun perusteet 1 13.11.2019 Tampere 425

CADS House -perusteet (lupakuvat) 1 3.9.2019 Verkkokoulutus 0

CADS House -perusteet (rakennesuunnittelu) 1 10.9.2019 Verkkokoulutus 0

CADS House Pro, Betonielementtipäivä 1 18.9.2019 Verkkokoulutus 190

CADS House -perusteet (lupakuvat) 1 5.11.2019 Vantaa 425

CADS House -perusteet (rakennesuunnittelu) 1 6.11.2019 Vantaa 425

CADS Hepac -perusteet 1 4.9.2019 Verkkokoulutus 0

CADS Hepac Pro -jatkokurssi, IV-mitoitus 1 25.9.2019 Verkkokoulutus 190

CADS Hepac Pro -jatkokurssi, Lämpö ja Vesi 1 9.10.2019 Verkkokoulutus 190

www.cads.fi/kurssit

Puhelin +358 5 227 5100

Sähköposti koulutus@cads.fi

Yhteyshenkilö Timo Riisiö

Lisätietoja

Maksuttomat koulutukset vain myCADS-palvelusopimusasiakkaillemme.
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Koulutuskalenteri syksy 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Sheetmetal Design using Creo Parametric 2 19.8.-20.8.2019 Tampere 800

Sheetmetal Design using Creo Parametric 2 19.8.-20.8.2019 Vantaa 800

Introduction to Creo Parametric 3 26.8.-28.8.2019 Tampere 1200

Introduction to Creo Parametric 3 26.8.-28.8.2019 Vantaa 1200

Surface Modeling using Creo Parametric 3 9.9.-11.9.2019 Tampere 1200

Surface Modeling using Creo Parametric 3 9.9.-11.9.2019 Vantaa 1200

Piping using Creo Parametric 2 16.9.-17.9.2019 Tampere 800

Piping using Creo Parametric 2 16.9.-17.9.2019 Vantaa 800

Introduction to Creo Parametric 3 23.9.-25.9.2019 Tampere 1200

Introduction to Creo Parametric 3 23.9.-25.9.2019 Vantaa 1200

Cabling using Creo Parametric 3 2.10.-4.10.2019 Tampere 1200

Cabling using Creo Parametric 3 2.10.-4.10.2019 Vantaa 1200

Surface Modeling using Creo Parametric 3 7.10.-9.10.2019 Tampere 1200

Surface Modeling using Creo Parametric 3 7.10.-9.10.2019 Vantaa 1200

Detailing using Creo Parametric 2 17.10.-18.10.2019 Tampere 800

Detailing using Creo Parametric 2 17.10.-18.10.2019 Vantaa 800

Introduction to Creo Simulate 3 21.10.-23.10.2019 Tampere 1200

Introduction to Creo Simulate 3 21.10.-23.10.2019 Vantaa 1200

Windchill for CAD users 2 28.10.-29.10.2019 Tampere 800

Windchill for CAD users 2 28.10.-29.10.2019 Vantaa 800

Sheetmetal Design using Creo Parametric 2 4.11.-5.11.2019 Tampere 800

Sheetmetal Design using Creo Parametric 2 4.11.-5.11.2019 Vantaa 800

Introduction to Creo Parametric 3 11.11.-13.11.2019 Tampere 1200

Introduction to Creo Parametric 3 11.11.-13.11.2019 Vantaa 1200

Best Practice – Create and Manage Assemblies 1 19.11.2019 Tampere 400

Best Practice – Create and Manage Assemblies 1 19.11.2019 Vantaa 400

Advanced Assembly Design using Creo Parametric 3 25.11.-27.11.2019 Tampere 1200

Advanced Assembly Design using Creo Parametric 3 25.11.-27.11.2019 Vantaa 1200

Surface Modeling using Creo Parametric 3 2.12.-4.12.2019 Tampere 1200

Surface Modeling using Creo Parametric 3 2.12.-4.12.2019 Vantaa 1200

Mold Design using Creo Parametric 2 9.12.-10.12.2019 Tampere 800

Ilmoittautuminen

Kursseille voi ilmoittautua nettisivujemme kautta

tai sähköpostilla info@pdsvision.fi Puhelin +358503202614

Koulutuskalenterimme ja ilmoittatuminen löytyy osoitteesta Sähköposti tuomas.jarvensivu@pdsvision.fi

www.pdsvision.com Yhteyshenkilö Tuomas Järvensivu

Lisätietoja

Olemme Pohjoismaiden suurin Platina-tason PTC jälleenmyyjä. Oli kyseessä sitten Creo tai Windchill, niin meiltä löytyy asiantunteva kouluttaja juuri 

sinun organisaatiosi tarpeisiin. Asiakasräätälöityjä kursseja voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta info@pdsvision.fi. Kaikki kurssit sisältävät työseman 

lisensseineen, kurssimateriaalin ja lounaan. Kaikki hinnat ovat alv 0%.
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Koulutuskalenteri syksy 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

SOLIDWORKS Alkeet 1 28.10.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Alkeet 1 2.12.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Perusteet 4 12.8.-15.8.2019 Turku 1550

SOLIDWORKS Perusteet 4 1.10.-4.10.2019 Tampere 1550

SOLIDWORKS Perusteet 4 29.10.-1.11.2019 Turku 1550

SOLIDWORKS Perusteet 4 10.12.-13.12.2019 Tampere 1550

SOLIDWORKS Piirustukset 2 13.8.-14.8.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Piirustukset 2 12.11.-13.11.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 19.8.-21.8.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 17.9.-19.9.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 8.10.-10.10.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 19.11.-21.11.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 17.12.-19.12.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 3.9.-4.9.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 7.10.-8.10.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 2.12.-3.12.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Isot kokoonpanot 1 15.10.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Ohutlevyt 2 12.9.-13.9.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Ohutlevyt 2 12.12.-13.12.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Teräs- ja profiilirakenteet 1 11.10.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Teräs- ja profiilirakenteet 1 18.12.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Valuosat ja muotit 2 22.10.-23.10.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Pintamallinnus 2 26.11.-27.11.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Pääkäyttäjä 1 1.11.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Visualisointi 1 30.8.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Simulation Perusteet 3 27.8.-29.8.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Simulation Perusteet 3 19.11.-21.11.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Simulation Liikedynamiikka 2 25.9.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Putkistot ja letkut 2 29.10.-30.10.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Simulation jatkokurssi 1 6.9.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Simulation Virtauslaskenta 2 21.10.-22.10.2019 Turku 950

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu osoitteessa https://plmgroup.fi/koulutus/

tai suoraan Päivi Saariselle. Puhelin 0207 809 575

Sähköposti paivi.saarinen@plmgroup.fi

Yhteyshenkilö Päivi Saarinen

Lisätietoja
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka    Hinta

CATIA V5 Mechanical Design Expert 5 19.8.-23.8.2019 Jyväskylä 2000

CATIA V5 Mechanical Design Expert 5 9.9.-13.9.2019 Vantaa 2000

CATIA V5 for Surfaces 3 2.10.-4.10.2019 Vantaa 1200

CATIA V5 Analysis 3 27.8.-29.8.2019 Vantaa 1200

CATIA V5 Analysis 3 18.9.-20.9.2019 Jyväskylä 1200

CATIA V5 Sheet Metal Design 1 30.9.2019 Vantaa 400

CATIA V5 Automation 3 9.10.-11.10.2019 Vantaa 1200

CATIA V5 Administration 3 30.10.-1.11.2019 Vantaa 1200

Advanced Surface Design 2 3.9.-4.9.2019 Jyväskylä 800

CATIA V5 to V6 Design Transition 2 28.10.-29.10.2019 Vantaa 800

CATIA V5 to V6 Design Transition 2 4.11.-5.11.2019 Jyväskylä 800

CATIA V5 to V6 Mechanical Surface Design Transition 1 6.9.2019 Vantaa 400

CATIA V5 to V6 Mechanical Surface Design Transition 1 16.9.2019 Jyväskylä 400

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 5 12.8.-16.8.2019 Vantaa 2000

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 5 23.9.-27.9.2019 Jyväskylä 2000

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 5 11.11.-15.11.2019 Vantaa 2000

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 5 25.11.-29.11.2019 Jyväskylä 2000

CATIA V6 Mechanical Design Advanced 4 14.10.-17.10.2019 Vantaa 1600

CATIA V6 Mechanical Design Advanced 4 19. - 22.11.2019 Jyväskylä 1600

Nettisivujemme kautta: http://www.rand.fi /koulutus/

Puhelin 040 186 8886

Myyntisihteeri Katri Österman Sähköposti jari.suokas@rand.fi 

katri.osterman@rand.fi puh. 050 349 7735 Yhteyshenkilö Jari Suokas

Lisätietoja

Kurssipäivän hinta on 400 eur/hlö sisältäen kurssimateriaalin ja lounaan. Hinnat alv 0 %.

Muiden kurssien osalta ota yhteyttä myyntiimme jari.suokas@rand.fi  puh. 040 186 8886 

tai martin.welroos@rand.fi  puh. 040 844 6886.

Koulutuskalenteri syksy 2019
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Koulutuskalenteri syksy 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Rakentaminen ja infrastruktuuri

InfraWorks tutuksi 1 13.9.2019 Vantaa 500

AutoCAD Civil 3D peruskurssi 2 19. - 20.9.2019 Vantaa 900

Autodesk Revit BIM Manager 1 25.9.2019 Vantaa 500

Autodesk Revit tietomallintamisen peruskurssi 3 2. - 4.10.2019 Vantaa 1 200

Solibri Model Checker suunnittelijan työkaluna 1 19. - 22.11.2019 Vantaa 500

FIKSU Geo

Autodesk Revit Structure peruskurssi

Autodesk Revit tietomallin dokumentointi

Autodesk Revit arkkitehdin työkaluna

AutocCAD Civil 3D katusuunnittelu

AutoCAD Civil 3D vesihuollon suunnittelu

Toimistostandardit ja aloituspohjat Autodesk Revitillä

Autodesk Revit BIM Manager

Solibri hankekohtaisten sääntöjen ja tarkastusten optimointi

Solibri tietomallikoordinaattorin ja BIM managerin työkaluna

Autodesk Revit Family - objektien luonti ja kehittäminen

Valmistava teollisuus

Autodesk Inventor lujuuslaskentakurssi 2 17. - 18.9.2019 Vantaa 900

Autodesk Inventor uudet ominaisuudet 2020 1 26.9.2091 Vantaa 500

Autodesk Inventor peruskurssi      4 11. - 14.11.2019 Vantaa 1 500

Autodesk Inventor ohutlevysuunnittelukurssi

Suunnittelun automatisointi-kurssi

Autodesk Plant 3D-kurssi

Autodesk Vault

AutoCAD

AutoCAD peruskurssi 3 15. - 17.10.2019 Vantaa 1 000

AutoCAD jatkokurssi 2 5. - 6.11.2019 Vantaa 900

AutoCAD basic course in English

Ilmoittautuminen

Symetri Oy

Lentäjäntie 3 Puhelin 09 5422 6500

01530 Vantaa Sähköposti koulutus@symetri.fi

http://www.symetri.fi/koulutus Yhteyshenkilö Hanna Eskolin

Lisätietoja

Symetri on Autodeskin valtuuttama koulutuskeskus. Monipuolinen kurssivalikoimamme kattaa sekä Autodeskin ohjelmistot että Symetrin omat tekniset 

suunnitteluratkaisut. Kaikki kurssimme on mukautettu vastaamaan osallistujien toiveita ja tarpeita. Kouluttajamme ovat alansa kokeneita asiantuntijoita, ja 

koulutuksissamme käytetään aina uusimpia ohjelmistoversioita ja viimeisintä tekniikkaa. Koulutuksia voidaan järjestää myös asiakkaiden omissa tiloissa, 

jolloin työskentelyyn tulevat katkokset jäävät mahdollisimman lyhyiksi ja kustannukset ovat matalammat. Tuomme koulutuskoneet tarvittaessa mukanamme. 

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakaskohtaisista koulutuksista saat lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspäivät sovimme yhdessä asiakkaan kanssa.



40 Valokynä 2/2019

Koulutuskalenteri syksy 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 4 26-29.8.2019 Oulu 1480

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 4 23-26.9.2019 Jyväskylä 1480

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 4 14-17.10.2019 Espoo 1480

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 4 4-7.11.2019 Oulu 1480

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 4 18-21.11.2019 Jyväskylä 1480

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 4 9-12.12.2019 Espoo 1480

CATIA V6 Transition to the 3DEXPERIENCE Platform 2 3-4.9.2019 Oulu 740

CATIA V6 Transition to the 3DEXPERIENCE Platform 2 1-2.10.2019 Jyväskylä 740

CATIA V6 Transition to the 3DEXPERIENCE Platform 2 22-23.10.2019 Espoo 740

CATIA V6 Transition to the 3DEXPERIENCE Platform 2 26-27.11.2019 Jyväskylä 740

CATIA V6 Transition to the 3DEXPERIENCE Platform 2 3-4.12.2019 Oulu 740

CATIA V6 Transition to the 3DEXPERIENCE Platform 2 17-18.12.2019 Espoo 740

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen koulutusta.

Puhelin +358 40 505 2928

Sähköposti kari.kopakka@technia.com

Yhteyshenkilö Kari Kopakka

Lisätietoja

Kalenterissa mainittujen koulutusten lisäksi tarjoamme asiakaskohtaisesti myös muita CATIA-koulutuksia.                          

Käy lukemassa lisää: www.technia.com/training                                                                                                  

Kalenterin hinnat ilmoitettu alv 0%.



Valokynä 2/2019     41

Koulutuskalenteri syksy 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Mekaniikkasuunnittelu

G4 Peruskurssi 2 2.9, 7.10, 11.11 ja 2.12. Tampere 640

G4 Jatkokurssi 1 2 4.9, 9.10, 13.11 ja 16.12. Tampere 640

G4 Jatkokurssi 2 2 16.9. ja  21.11. Tampere 640

G4 Levyrakennesuunnittelu 1 18.9. ja 18.12. Tampere 360

G4 Profiilirakennesuunnittelu 1 23.10. ja 27.11. Tampere 360

G4 FEA (FEM-analysit) 1 19.9. ja 19.12. Tampere 640

G4 2D-Piirtäminen 1 *

G4 Tuoteautomaatio 2 *

Tiedonhallinta

G4 Flow CAD käyttäjän tiedonhallinta 1 24.10. ja 12.12. Tampere 360

Flow Pääkäyttäjän toiminnot 1 25.10. ja 13.12. Tampere 360

Rakennussuunnittelu

BD Arkkitehtisuunnittelu 3 9.9. ja 18.11. Tampere 960

BD Jatkokurssi 1 5.12. Tampere 360

BD Hirsitalosuunnittelu 3 14.10. Tampere 960

BD Rakennesuunnittelu 2 21.11. Tampere 640

BD Hirsitalonrakennesuunnittelu 1 30.10. Tampere 360

BD Systeeminhoito 2 28.10. Tampere 640

BD Mallinnuks. peruskurssi + komponenttimallinnus 3 2.12. Tampere 960

DesignStream käyttäjä/tuottaja 1 *

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

ED Sähkösuunnittelun peruskurssi 3 23.9., 4.11. ja 9.12. Tampere 960

ED Sähkösuunnittelutoiminnot 2 24.9., 5.11. ja 10.12. Tampere 640

ED Hydrauliikkasuunnittelu 1 *

Visualisointi

G4 Visualisointi, Light Works 1 7.11. Tampere 360

Laitossuunnittelu

PI-kaaviosuunnittelu 1 30.9. ja 18.11. Tampere 360

Laitossuunnittelu 3 1.10. ja 19.11. Tampere 960

Ilmoittautuminen

Kaksi viikkoa ennen kurssin alkua

Puhelin (03) 313 411

Katso muita kursseja www.vertex.fi Sähköposti kurssit@vertex.fi

Yhteyshenkilö Pia Iannacone

Lisätietoja

Järjestämme asiakaskohtaisia kursseja, myös aiheista joita ei kurssiluettelossa ole. Kurssitarjontamme sekä kurssien tarkemmat 

sisältö-kuvaukset näet kotisivuiltamme www.vertex.fi / Käyttötuki (http://www.vertex.fi/web/fi/koulutus). *-merkityt kurssit järjestämme 

asiakaskohtaisesti.i
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Tuoteuutiset

VR-julkaisualusta yrityksille

360Mediatalo tuo markkinoille ke-

hittämänsä 360Editor-julkaisualustan, 

jonka avulla organisaatiot voivat itse-

näisesti toteuttaa ja jakaa virtuaaliym-

päristöjä. 360Editor sopii myös tiedo-

tusvälineille VR-sisältöjen jakamiseen.

360Editor on työkalu, jolla muo-

kataan 360-videokameralla tallen-

nettu kuvamateriaali ja muu teksti-, 

kuva- tai äänisisältö kokonaisval-

taiseksi VR-ympäristöksi. 360Edi-

tor toimii pilvipalvelimessa ja VR-

esitystä voidaan jakaa katsottavaksi 

VR-lasei l la missä ja mi l loin vain.

360Mediatalo on tehnyt VR-sisältöä 

useille eri toimialoille lääketeollisuu-

desta extreme-urheiluun vuodesta 

2015 lähtien. VR-sisällöt perustui-

vat ensi alkuun 360-valokuviin ja 

nykyis in käytetään 360-videoita.

Yksi 360Editor-julkaisualustan pi-

lottikäyttäjistä on Etelä-Savon pelas-

tuslaitos. “Olemme tähän mennessä 

luoneet VR-sisältöjä perehdytys- ja 

koulutuskäyttöön. Virtuaaliympäris-

tössä henkilö pystyy havainnoimaan 

esimerkiksi vesisukelluksen ja korke-

an paikan työskentelyn olosuhteita”, 

kertoo ylipalomestari Vesa Olkkonen 

Etelä-Savon pelastuslai toksesta.

Paloturvall isuutta käsittelevässä 

interakt i iv isessa VR-ympär istös-

sämme käyttäjä voi tunnistaa tuli-

palon riskejä ja toimia kuin aidossa 

tilanteessa. Mikään muu media ei 

tar joa yhtä todentuntuista koke-

musta. Saimme 360Mediatalosta 

koulutuksen 360-v ideokameran, 

VR-lasien ja 360Editorin käyttöön, 

ja sen jälkeen olemme voineet itse-

näisesti tehdä ja jakaa VR-sisältöjä.

Lisätietoja: https://360mediatalo.fi/

HoloLens-sovellus opetuskäyt-

töön

Softabil ity toteutti alkuvuodesta 

Perho Li iketa lousopistol le Holo-

Lens-sovelluksella virtuaalisen op-

pimisympäristön, joka opastaa ja 

ohjeistaa työprosessien vaiheiden 

tekemisessä. Sovelluksen ansiosta 

opiskelijat kykenevät kädet vapaana 

samalla harjoittelemaan työskente-

lyä keittiön tai ravintolasalin puolella 

älylasit päässä, kun he tarkistavat 

esimerkiksi työohjeita. Opetuskäyt-

töön tarvittavaa materiaalia on mah-

dollista sisällyttää älylaseihin paljon, 

ja tätä ominaisuutta halutti in läh-

teä tutkimaan ja jatkokehittämään 

Perhon tarpeiden pohjal ta l isää.

Perho HoloLens -sovel lukseen 

lisättiin web-pohjainen sisällön edi-

tointityökalu, joka toimii yhdessä 

WordPress-mediakirjaston kanssa. 

Tämän ansiosta aineiston lisääminen 

ja sen netistä päivittäminen HoloLen-

siin on helppoa. Tekstien, videoiden, 

kuvien ja PDF-tiedostojen hallinnointi 

onnistuu siis kätevästi asiakkaalta 

itseltään. HoloLens pystyy myös uu-

delleenlataamaan sisällön jopa kesken 

käytön, jolloin muutokset näkyvät 

lähes reaaliajassa sekä käyttäjän se-

laimella että HoloLens -sovelluksessa.

Editointityökalun avulla Perho Lii-

ketalousopisto pystyy myös muut-

tamaan sovelluksen ulkonäköä ja 

monistamaan sitä esimerkiksi so-

velluksen testaamiseksi muihin kou-

lutusaloihin. Sovellukseen on myös 

mahdollista tallentaa ja vaihtaa erilaisia 

kokonaisuuksia, esimerkiksi kurssi-

tarjonnan mukaan. Näin Perho voi 

tehdä muutoksia sovellukseen ilman 

lisäkustannuksia ja oman aikataulun 

mukaisesti, sekä osallistaa opiskelijat 

tekemään sisällöntuotantoa ja sovel-

luksen päivittämistä osana opiskelua.

Muokatun tai lisätyn materiaalinen 

lataamiseen HoloLensiin tarvitaan 

verkkoyhteys, mutta jo ladatut tai 

360Editor on työkalu, jolla muokataan 360-videokameralla tallennettu kuvamateriaali ja muu teksti-, kuva- tai äänisisältö ko-

konaisvaltaiseksi VR-ympäristöksi.
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      Tuoteuutiset

laseihin paikallisesti tallennettu teksti-

muotoinen materiaali ja 3D-mallit ovat 

käytettävissä ilman verkoyhteyttäkin.

“Tavoitteena on jatkokehittää Perho 

HoloLens ravintola-alan pilottiympä-

ristöä konkreettisemmin opetus- ja 

ohjauskäyttöön, sekä tutkia laajemmin 

sen hyödyntämistä myös liiketoimin-

nan ja matkailun aloille. Perho Holo-

lens -sovellus mahdollistaa ravintola- 

ja catering-alan opetusmateriaalien, 

kuten tekstin, kuvien, videoiden sekä 

pdf-tiedostojen, l isäämistä l isätyn 

todellisuuden oppimisympäristöön. 

Uudessa versiossa voidaan lisätä sekä 

muokata menuvalikkoja ja navigointi-

linkkejä, sekä sovelluksen käyttöliitty-

män rakennetta. Näiden toimintojen 

avulla voidaan myös tutkia Perho 

HoloLens -sovelluksen hyödyntämistä 

liiketoiminnan ja matkailun aloille lisää-

mällä sovellukseen koulutusalakoh-

taista opetusmateriaalia”, pohjustaa 

Perho Liiketalousopiston uravalmen-

taja ja lehtori Katja Winogradow.

Lohkoketju uusien innovaatioiden 

avainteknologiana 

Bosch tekee yhteistyössä EnBW-

energiantuotantoyrityksen kanssa 

sähköautojen latausprosessia pa-

rantavaa prototyyppiä. Prototyyppi 

hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. 

Tarkoituksena on virtaviivaistaa ja 

räätälöidä koko latausprosessi niin, 

että asiakkaat voivat valita, varata 

ja maksaa latauspalvelut parhaaksi 

katsomallaan tavalla. Operaattori voi 

esimerkiksi yhdistää älykkään lataus-

asemahallinnan Boschin ajoneuvo-

ohjelmistoon ja tarjota asiakkailleen 

läpinäkyvät hinnoittelumallit, jossa 

latausmahdollisuudet päivittyvät reaa-

liaikaisesti latauspisteiden saatavuu-

den tai uusiutuvien sähköntuotanto-

menetelmien mukaan. Koko tapahtu-

ma varauksesta maksuun olisi täysin 

automatisoitu lohkoketjutoiminto.

Auto maksaa omat parkkimak-

sunsa

Bosch ja Siemens kehittävät yhdes-

sä lohkoketjupohjaista pysäköinnin-

hallintajärjestelmää. Tulevaisuudessa 

DLT-teknologiat helpottavat pysä-

köintiä merkittävästi. Autot viestivät 

suoraan lähistöllä olevien palveluiden 

kanssa ja selvittävät parhaat ehdot. 

Auto tunnistetaan valitulla pysäköin-

tihallilla automaattisesti ja asiakas 

voi ajaa port ista suoraan sisään 

ilman, että hänen tarvitsee nousta 

autosta poimimaan parkki l ippua. 

Asiakas voi myös huoletta poistua 

parkkihallista, sillä ajoneuvo on jo 

ollut yhteydessä poistumisporttiin ja 

suorittanut pysäköintimaksun etänä. 

Asiakkaiden ei enää tarvitse pitää 

mukanaan kolikoita tai huolehtia li-

pukkeiden säilyttämisestä. Palvelun 

prototyypit on jo asennettu Boschin 

Renningenin tutkimuskampukselle ja 

Siemensin Münchenin kampukselle.

“Sulauttamalla fyysisen ja digitaa-

lisen ulottuvuuden olemme luomas-

sa ympäristön, joka tukee ihmisiä 

monilla elämän osa-alueilla”, toteaa 

Boschin pääjohtaja Volkmar Denner 

ja jatkaa: “Tulevaisuudessa esineet 

eivät ole vain verkottuneita vaan ne 

tekevät myös liiketoimintaa yhdessä.”

Hajautetut rakenteet ja mallit ovat 

DLT-teknologioiden ytimessä: sen 

sijaan, että muutama alustatoimitta-

ja säilöö dataa datakeskuksissaan, 

se hajautetaan useille palvelimille.

“Jotta voimme rakentaa luottamusta 

digitaalisiin ekosysteemeihin, tarvit-

semme avoimia alustoja ja internetin, 

joka kuuluu kaikille”, Denner sanoo.

Selluloosa- ja nanotimanttipohjai-

sia materiaaleja 3D-tulostukseen

UPM ja Carbodeon kehittävät sel-

lu loosa- ja nanot imantt ipohjais ia 

raaka-aineita, jotka soveltuvat 3D-

tulostukseen. Nanotimanttipohjaisilla 

tuottei l la on hyviä ominaisuuksia: 

tuotteil la saadaan aikaiseksi erin-

omainen mekaaninen kestävyys ja 

niiden optimoidulla käytöllä voidaan 

estää lämmöstä johtuvaa taipumista.

Tuoteuutuudet ovat saatavilla sekä 

granulaatti että filamenttimuodossa. 

Polymeerikohtaisesti räätälöidyillä 

HoloLens-sovelluksen virtuaalinen oppimisympäristö opastaa ja ohjeistaa työprosessien vaiheiden tekemisessä.
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nanotimantei l la voidaan parantaa 

komposiittimateriaalin termisiä ominai-

suuksia ja täten parantaa merkittävästi 

sulan komposiittimateriaalin virtauso-

minaisuuksia ja edelleen, nopeuttaa 

itse tulostusta merkittävästi. Hieno-

jakoiset selluloosakuidut puolestaan 

antavat komposiitille ”itseäänkantavaa 

sulavirtausominaisuutta”, mahdol-

listaen sekä pyöreiden että muiden 

monimutkaisten muotojen tulostami-

sen ilman ilman vääntymisongelmia.

Toinen sel luloosapohjaisi in bio-

komposiiteihin li ittyvä hyöty li ittyy 

tulostetun tuotteen jälkikäsittelyyn 

- se on yhtä helppoa kuin puulla. 

Tulosteilla on miellyttävä matta pinta, 

ja 3D-tulosteet voidaan viimeistellä 

tavanomaisilla puuntyöstövälineillä.

“Tavoitteenamme on tuoda tek-

nisten kuitua sisältävien muovien 

markkinoi l le kestävä vaihtoehto: 

UPM Formi -raaka-ainelaadut ovat 

100 % kierrätettävissä ja saatavana 

FSC® ja PEFC™ -sert i f ikaate i l -

la, sanoo Eve Saarikoski, sovel-

luspäällikkö, UPM Biocomposites.

“Yhdistämällä nanotimantti- ja sel-

luloosakuituteknologiat voimme luoda 

luonnollista kuitukomposiittia, jolla on 

korkeampi sulavirta verrattuna stan-

dardimuoveihin, Saarikoski jatkaa.

Teknologien yhdistäminen avaa 

uus ia  mahdo l l i suuks ia  3D- f i l a -

menttien muokkaukseen ja suuren 

skaalan tulosteiden valmistukseen. 

3D-materiaalien markkinakoon on 

arvioitu olevan noin viisi mil jardia 

dol lar ia vuoten 2020 mennessä.

Ensimmäiset UPM:n ja Carbodeo-

nin yhteiset 3D-tuotteet perustuvat 

biopohjaiseen PLA-muoviin, mutta 

teknologiaa laajennetaan jatkos-

sa myös muihiin kestomuoveihin. 

Digitalisaatio mahdollistaa entis-

tä tehokkaamman rakentamisen. 

Perinteisesti rakennushankkeiden 

suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovai-

heissa syntyy valtava määrä doku-

mentaatiota eri sovelluksissa, jotka 

eivät lopulta keskustele keskenään. 

T ietoa voi löytyä myös hajal laan 

mm. työmaiden pöytälaat ikoista. 

Tällöin lessons learned -tyyppinen 

tieto jää kokonaan hyödyntämättä 

tulevissa hankkeissa. Skanska hyö-

dyntää Fluent Progressin kehittämää 

sovellusperhettä, jonka avulla eri 

rakennusvaiheiden tietoja pystytään 

nyt ketterästi yhdistämään. Tämä 

tarkoittaa sitä, että mm. rakenta-

misen v i rhearv io innit  p ienenevät 

ja  kustannustehokkuus kasvaa.

Skanskan työnjohtaja Eetu Kauppi-

nen kertoo Fluent Planner -sovelluk-

sen tuoneen heille selkeää hyötyä ja 

kustannustehokkuutta. Kohteissa ei 

ole enää tarvinnut käyttää resursseja 

erillisten viikkoaikataulujen tekemi-

seen eri urakoitsijoille. Sovelluksen 

avulla kaikki työtehtävät ovat nyt re-

aaliaikaisesti jokaisen projektilaisen 

nähtävillä yhdestä päätelaitteesta. 

Kauppisen mukaan uusien digitaalis-

ten työkalujen käyttöönotto on ollut 

jouhevaa, ja he ovat ottaneet nyt 

askel askeleelta mukaan aliurakoitsi-

joiden lisäksi myös sivu-urakoitsijat. 

Fluent Construction -sovellusten 

on todettu hyödyttävän merkittävästi 

töiden yhteensovittamisessa viikko-

tasolla Skanskan työntekijöiden pa-

rissa aliurakoitsijoista työnjohtajiin. 

Sovellusten ansiosta mahdolliset on-

gelmakohdat nähdään välittömästi, 

jolloin pystytään ratkaisemaan eteen 

tulevat haasteet nopeasti. Syntyvän 

dokumentaation avul la pystytään 

jatkossa ennakoimaan ja väl t tä-

mään to is tuvat  ongelmakohdat .

Kauppinen kertoo, että käyttä-

jät ovat ol leet erittäin tyytyväisiä 

helppokäyttöiseen FluentProgres-

s in  luomaan web-sove l lukseen. 

Urakoitsijat, joiden toiminnassa on 

lukuisia eri työvaiheita, käyttävät 

Fluent Go! -mobiilisovelluksen ohella 

myös selainpohjaista Fluent Planne-

ria. Uusien digitaalisten työkalujen 

ansiosta palavere issa pystytään 

keskittymään olennaisi in asioihin. 

Aikataulut pyörivät mm. toimipistei-

den info-tauluilla jatkuvasti, ja ovat 

helposti työntekijöiden nähtävil lä.  

Kauppinen haluaa jatkossa pääs-

tä parantamaan tekemisen tark-

kuustasoa aliurakoitsijoiden lisäksi 

myös työnteki jätasol la. Toiveena 

olisi jatkossa siirtyä kokonaan pa-

per i t tomaan maa i lmaan,  jo l l o in 

kaikki tehtävät olisivat nähtävänä 

eri päätelaittei l la reaal iaikaisesti . 

Lisätietoja: www.fluentprogress.fi

Jo yli 150 000 kuntotarkastusta 

ja -arviota tehnyt Raksystems In-

sinööritoimisto on julkaissut Kiin-

teistökartturin, joka on taloyhtiön 

ha l l i tuksen ja  isännöi ts i jän uus i 

työkalu kiinteistön ennakoivaan yl-

läpitoon. Palvelu on yhteensopiva 

Raksystemsin Kuntoarv ion sekä 

kuntotutkimusten kanssa. Kiinteistö-

kartturi havainnollistaa taloyhtiöiden 

korjaushankkeiden hal l innan ni in 

isoille kuin pienillekin taloyhtiöille.

”Kuten tämän kevään ROTI2019-

raportista voitiin lukea niin kaikki ta-

loudellinen panostus, mikä kohden-

netaan nykyiseen rakennuskantaan, 

pienentää yli kaksi kertaa logistiik-

ka-, lämmitys-, t i la- ja työvoima-

kustannuksia! Valtiotasolla summat 

ovat miljardeissa, mutta jokaisessa 

taloyhtiössä voidaan omilla järkevillä 

toimilla pienentää omia kustannuksia 

ja asumisen ympäristörasitusta. Täs-

sä yksi syy lisää, miksi halusimme 

luoda Ki inteistökarttur in,” toteaa 

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n 

toimitusjohtaja Marko Malmivaara.

Raksystemsin toteuttama Ki in-

teistökartturi on palvelu taloyhtiön 

korjaushankkeiden hallintaan. Yhtiön 

tekemän Kuntoarvion jälkeen kaikki 

raporttiin kirjatut havainnot ja toi-

menpidesuositukset siirtyvät sähköi-

seen eli selainpohjaiseen palveluun. 

Sen avulla taloyhtiön hallituksen on 

helppo suunnitella ja toteuttaa tule-

vat remontit, kun tiedot on kirjattu 

palveluun asiantunti jan toimesta. 

Tulevia toimenpite i tä e l i  kortte ja 

siirtämällä ja hallinnoimalla taloyhtiön 

hallitus voi seurata korjaushankkei-

den vaikutusta yhtiön budjettiin ja 

hahmottaa niiden vaikutukset osak-

kaiden yhtiövastikkeisiin. Näin myös 

taloyhtiön budjetin suunnittelu on-

nistuu Kiinteistökartturin avulla niin 

lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä.

”Taloyhtiön arkeen kuuluu usko-

mattoman paljon tekemistä. Haluam-

me tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa 

ja helpottaa heidän arkeaan sekä 

varmistaa terveellisen elinympäristön 

säilymisen. Tämä on mahdoll ista, 

kun yhtiön huoltotoimenpiteiden ja 

kor jaushankkeiden a ikataulutus, 

suunnittelu ja budjetointi käy vai-

vattomasti ja ne esitetään Kiinteis-

tökartturissa havainnollisesti. Myös 

tutkimusten tilaaminen, varaaminen 

ja asukaskyselyjen tekeminen on 

nopeaa palvelun kautta”, tarkentaa 

Raksystemsin Kuntotutkimukset-

osaston johta ja  Jar i  Mar t t inen.

Ki inteistökarttur i  luo taloyhtiön 

hall itukselle valmiiksi lain mukaan 

pakollisen Kunnossapitotarveselvi-

tyksen. Palvelu luo Raksystemsin 

asiantuntijoiden tekemän Kuntoarvi-

on ja siihen kuuluvan pitkän tähtäi-

men suunnitelman (PTS) avulla koko-

naiskuvan kiinteistön tulevista korja-

ustarpeista ja laatii hallitukselle vaa-

dittavan listan yhtiökokousta varten.

Lisätietoja: www.raksystems.fi



Valokynä 2/2019     45

      Tuoteuutiset

Pilvialusta 3D-malleille

Matterport, on julkistanut uuden 

pilvialustan: Matterport Cloud 3.0. Mat-

terportin tekoäly nimeltä Cortex pystyy 

kehittämään 2D-panoraamakuvista 3D-

mallin käyttämällä apuna suurta 3D-malli 

tietokantaansa, jonka avulla AI tunnistaa 

panoraamakuvista erilaisia 3D piirteitä.

Matterportin visiona on, että kaikista 

maailman tiloista luotaisiin digitaalinen 

kaksonen Matterportin avulla. Tällä het-

kellä Matterport-tiloja on hieman yli 1,5 

miljoonaa ja Matterportin tavoitteena on 

satakertaistaa tämä yli 100 miljoonaan 

tilaan. Tulevaisuuden rakennuspiirustus-

arkistot olisivat Matterportin palvelussa.

Geotrim on toiminut Matterportin 

maahantuojana Suomessa vuodesta 

2018 lähtien. Geotrim on myös Suomen 

johtava maan- ja rakennusmittaukseen, 

GNSS-paikannukseen, paikkatietoon ja 

geospatiaaliseen toimintaan erikoistu-

nut kokonaisratkaisuja tuottava yritys.

Lisätietoja: https://geotrim.fi/

Tekoälyyn perustuva työkalu ki-

rurgeille

Solita on kehittänyt tekonivelsairaala 

Coxalle tekoälyä ja koneoppimista 

hyödyntävän riskityökalun, joka muut-

taa kirurgien työn merkittävällä tavalla. 

Oravizio-työkalu tukee lääkärin pää-

töksentekoa, auttaa arvioimaan hoi-

tomenetelmiä sekä ennakoi potilaan 

leikkaukseen liittyviä riskejä. Kehitys-

työn taustalla on dataa yli 35 000 leik-

kauksesta kymmenen vuoden ajalta. 

Tekoälytyökalun arvioidaan säästävän 

merkittävästi sekä rahaa että inhimil-

listä kärsimystä leikkausten onnistu-

misprosentin parantuessa ja tarkem-

man arvioinnin vähentäessä leikkaus-

ten jälkeisten komplikaatioiden riskiä.

Kirurgien on kyettävä tunnista-

maan nopeasti korkeariskiset potilaat 

sekä arvioimaan leikkauksen riskejä 

suhteessa siitä saataviin hyötyihin 

kunkin potilaan yksilölliset taustat 

ja terveydentila huomioiden. Väärä 

hoitopäätös aiheuttaa yhteiskun-

nalle paljon kustannuksia ja tuottaa 

potilai l le yl imääräistä huolta sekä 

hankalo i t taa he idän e lämäänsä.

Tekonivel leikkaus on aina suuri 

operaatio, jossa on myös riskinsä. 

Mikäli operaatio ei onnistu, uusinta- eli 

revisioleikkaukset ovat vaikeita ja kal-

liita. Lääkärit joutuvat tekemään pää-

töksiä yksin ja nopealla aikataululla. 

”Coxan ja Solitan kehittämä, teko-

älyä hyödyntävä Oravizio-riskityökalu 

on maailman mittakaavassakin ai-

nut laatuinen ja v ie k i rurgin työn 

tulevaisuuteen. Vuosien aikana meil-

le on kertynyt valtava tietomäärä 

leikkauksiin vaikuttavista tekijöistä. 

Työkalun avulla voimme tuoda tämän 

kokemuksen myös muiden hyö-

dynnettäväksi”, kommentoi Coxan 

toimitusjohtaja Tarmo Martikainen.

“Yl i  35 000 le ikkauksen dataa 

hyödyntävä Oravizio antaa täysin 

uudenlaiset lähtökohdat ortopedin 

ja potilaan yhteiselle päätöksente-

olle ja vuorovaikutukselle”, Coxan 

tutkimusjohtaja ja johtava ortopedi 

”Jokaisessa taloyhtiössä voidaan omilla järkevillä toimilla pienentää omia kustannuksia ja asumisen ympäristörasitusta”, toteaa 

Marko Malmivaara.
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Antti Eskelinen sanoo. ”Esimer-

kiksi tieto siitä, miten painonpudo-

tuksella voisi vaikuttaa lähestyvän 

leikkauksen riskeihin, voi toimia po-

sit i ivisena motivoijana poti laal le.”

Oravizio-työkalu yhdistää 15 poti-

laan leikkausriskiin vaikuttavaa potilas-

tietoa, kuten esimerkiksi syntymäaika, 

pituus, paino, sukupuoli, leikattava 

nivel, leikkauksen pääsyy, diagnoosit, 

lääkitystiedot ja laboratoriotulokset, 

sekä arvioi potilaan henkilökohtaista 

leikkaukseen liittyvää riskiä massiivisen 

data-aineiston pohjalta. Faktoihin pe-

rustuva arvio auttaa potilasta ja lääkä-

riä keskustelussa leikkauksen jälkeis-

ten riskien, kuten infektioriskin, toteu-

tumisen todennäköisyydestä sekä sii-

hen liittyvien riskien pienentämisestä. 

Kansainvälinen kiinnostus heräsi heti

Oraviz io-työkalu on herättänyt 

merk i t tävää kansa invä l is tä k i in -

nostusta jo pilottivaiheessa. Tämä 

lääkinnäl l isen la i t teen standardit 

täyttävä ohjelmistotuote on maail-

man mittaluokassa ainutlaatuinen. 

Sen antamat suositukset ovat myös 

täysin jäl j i tettävissä ja todennet-

tavissa. ” On upeaa, että olemme 

Suomessa edelläkävijöitä terveyden-

huollon datan hyödyntämisessä, ja 

voimme parantaa mahdollisesti jopa 

kymmenien tai satojen tuhansien 

potilaiden leikkauksien onnistumis-

ta”, kertoo Solitan toimitusjohtaja 

Jari Niska. ”Tavoitteemme on viedä 

Oravizio-tuotteen kautta suoma-

laista osaamista myös maailmalle. 

Tekoälyyn ja koneoppimiseen poh-

jautuva Oravizio on jatkossa yksi 

osa Sol itan kansainväl istymistä.”

Tuote on ollut Coxalla kliinisessä 

testikäytössä jo lähes vuoden verran, 

ja seuraavaksi alkavat pilotointihank-

keet muissa sairaaloissa. Ensi vai-

heessa tuotetta pilotoidaan maksut-

tomassa kokeilussa Keski-Suomen 

Keskussairaalassa ja Lapin Kes-

kussairaalassa, lisäksi pilotit käyn-

nistyvät Ruotsissa ja Hollannissa.

Sähkökeskusten automatisointi-

taulukko

Miten arvoketju voidaan optimoida 

erityisesti sähkökeskuksia varten? Mikä 

on yrityksien asema nykyään saatavana 

olevien digitalisoituihin ja automatisoitu-

jen työmenetelmien suhteen? EPLAN 

esittelee PAM-taulukon (Panel Building 
Automation Matrix). Se perustuu 150 yri-

tyksen kenttätutkimukseen ja se sisältää 

määriteltyjä tapaustutkimuksia. Eplanin 

konsultit käyttävät PAM:ia analysoides-

saan yksittäisten asiakaskohtaisten säh-

kökeskusprosessien tilan muutamassa 

minuutissa. Vertailukohteiden käyttö 

tuo esille erityiset säästömahdollisuu-

det, jotka EPLAN ja Rittal voivat toteut-

taa samanaikaisesti koneteknologian, 

ohjelmiston ja konsultoinnin alueella.

Työmenetelmien analysoiminen käyt-

tämällä vertailukohteita

Uusi ohjelmistopohjainen mene-

telmä käyttää 150 eri puolilla maa-

Sähkökeskusten automatisointitaulukko näyttää hyödyntämättömät mahdollisuudet valmistusprosesseissa”, sanoo Eplanin 

toimitusjohtaja Haluk Menderes.



Valokynä 2/2019     47

      Tuoteuutiset

i lmaa toimivan yrityksen kattavaa 

kenttätutkimusta määrittääkseen 

optimointimahdollisuudet, jotka ovat 

helposti saavutettavissa läheisessä 

yhteistyössä Eplanin ja Rittalin ko-

neiden, ohjelmien ja konsultoinnin 

kanssa. Tämän toteutuksen tervetul-

leena lisävaikutuksena on tuotannon 

korkeampi digitalisointi sekä toistu-

vien tehtävien automatisointi. “Säh-

kökeskusten automatisointitaulukko 

(PAM) on työkalu, jonka olemme 

kehittäneet yritysten ohjaustekniikkaa 

ja sähkökeskuksia koskevien työme-

netelmien analysoimiseen. Se näyttää 

hyödyntämättömät mahdollisuudet 

valmistusprosesseissa”, sanoo Epla-

nin toimitusjohtaja Haluk Menderes.

PAM tarjoaa sähkökeskusten val-

mistuksen nykyisen työnkulun analy-

soinnin ja arvioinnin kannattavuuden 

ja tehokkuuden suhteen. Arviointi 

sisältää suositukset optimoinnista, 

toteutuksesta ja tarvittavista inves-

toinneista. Erityisen ki innostavaa 

asiakasnäkökulmasta on tarkat lis-

taukset ajansäästöistä työnkulun eri 

osa-alueilla, mukaan lukien johdotus, 

laitteiden merkintä sekä NC-tuotanto. 

Tarkka ROI-analyysi tarjoaa tiedon 

siitä, milloin esimerkiksi ohjelmis-

toinvestointi maksaa itsensä takaisin.

“PAM:issa EPLAN on yhdistänyt 

saamansa vuosikymmenien koke-

muksen sähkökeskuksista meidän 

työtämme varten sopivaksi personali-

soiduksi ROI-suunnitelmaksi”, sanoo 

A&E Engineeringin johtaja Wright 

Sullivan. Jacob Wilson, Design 

Ready Controlsin myynnin ja tuoteke-

hityksen suunnittelupäällikkö, sanoo: 

“PAM pystyi toistamaan tarkalleen 

nykyisen toimintamme ja valmistus-

aikamme vain kahdenkymmenen 

minuutin arvioinnin jälkeen.” Tämä 

luonnollisesti kannustaa Eplania ja 

Rittalia l isäämään analyysiin tule-

vaisuudessa lisää prosessivaiheita. 

Suunnitelmiin kuuluu myös Rittalin 

ohjelmistotyökalujen integroiminen 

- samoin esimerkiksi ROI-arviointi 

uuden Rittal johdinterminaalin han-

k innasta johdotuksen automat i -

soimiseksi tai täysautomaatt isen 

Perforex-työstökeskuksen ostami-

sesta. PAM-analyysin on ilmainen 

e ikä se o le r i ippuvainen EPLAN 

tai Rittal -tuotteiden ostamisesta.

Sähköteknikolta vie keskimäärin 

4,5 minuuttia asentaa ohjauskaappiin 

sähkökytkentä sähkökaavion mukai-

sesti. Noin 31 prosenttia ajasta kuluu 

puhtaasti valmistelutöihin - mukaan 

lukien kaavion lukeminen sekä läh-

tö- ja päätepisteiden löytäminen. 13 

prosenttia työajasta menee johtojen 

valmistelemiseen - esimerkiksi johto-

jen pituuksien arvioimiseen. Loput 56 

prosenttia työstä menee varsinaiseen 

johdotukseen, kuten määräpituuteen 

katkaisun ja johtimen vientiin. On 

ennemminkin sääntö kuin poikkeus, 

että asentajan on johdotusprosessin 

aikana katsottava sähkökaaviota 

useita kertoja saadakseen tarpeelli-

set tiedot ja saadakseen tarvittaessa 

lisätietoja. Tämä johtaa siihen, että 

noin kolmannes työajasta menee 

dokumenttien lukemiseen ja asian-

tuntijatulkintaan. Jos olemme rehel-

lisiä, tämä voitaisiin suorittaa paljon 

paremmin - nimittäin digitaalisesti! 

Yhdistämällä suunnittelun ja tuo-

tannon EPLAN ja Rittal luovat täydel-

lisesti koordinoidut ohjelmistoratkai-

su-, järjestelmäteknologia- sekä kone 

ja palveluyhdistelmät. Lisäarvo on 

itsestään selvä: integroidut ratkaisut 

mahdollistavat myös tuotevalmistus-

prosessien tuottavuuden ja tehok-

kuuden integroidun kasvun. Tästä 

syystä aiemmin mahdollisesti irrallisi-

na nähdyt suunnittelu ja toisaalla töi-

den valmistelu ja tuotanto on integroi-

tu jatkuvaksi prosessiksi. Laitteiden 

digitaaliset tiedot, ohjelmistopohjai-

set työkalut ja tuotannon standardi-

soidut rajapinnat ovat ennakkovaa-

timuksia tehon saavuttamiseksi.   

Ohjauskeskusteknologian ja sen komponenttien kasvava kompleksisuus, asiakkaiden yksilölliset toiveet, kansalliset ja kansain-

väliset standardit, viimehetken muutokset ja yhä tiukemmat toimitusaikataulut asettavat valtavia kustannuspaineita sähkökes-

kuksien valmistukselle.



Tamperelainen Vertex Systems Oy on maailman- 
laajuisesti tunnettu ja arvostettu suunnittelun ja 
tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja 
teollisuudelle.

Vertexin vahvuuksia ovat oman tuotekehityksen 
huippuosaajien eri toimialojen vahva tuntemus sekä 
pitkäaikainen, tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa.


