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ASIAKASLEHTI 2017
OHJELMISTOJA, JOILLA RAKENNETAAN TULEVAISUUTTA

ASIAKASLEHTEMME KURKISTAA  
INFRA-ALAN TULEVAISUUTEEN

Käsissäsi on infra-alan tuoreimman brändin asiakaslehti, sil-
lä Vianova on nyt CivilPoint Oy. Kohta 30 vuotta täyttävä 
yrityksemme on vahvalla kasvun tiellä, ja halusimme uudella 
nimellä ja ilmeellä lyödä uutta vaihdetta silmään. 

Pyrimme pitämään roolimme toimia infra-alan järjestelmä-
toimittajien markkinajohtajana ja luoda tehokkaita ympäris-
töjä asiakkaamme liiketoiminnan kehittämiseksi. Olemme 
asiakkaiden kehityshankkeissa mukana innovoimassa ja tar-
joamme kaiken tietotaitomme uusien ohjelmistojen hank-
kimisesta, niiden integraatioista ja osaamisen jakamisesta 
asiakasorganisaatioille. Meidän tehtävämme on tietää, mitä 
alalla tapahtuu ja mitä sillä on tulevaisuudessa tapahdutta-
va.

Tämän lehden luettuasi tiedät, missä infra-alalla vuonna 
2017 mennään ja millaisena asiantuntijamme näkevät sen 
tulevaisuuden. Artikkeleissa syvennytään kilpailijoiden väli-
seen yhteistyöhön, alan houkuttelevuuden lisäämiseen, mo-
niin käytännön kokemuksiin tietomallinnuksen hyödyistä ja 
tutustutaan ammattilaisiin, jotka tekevät ansiokasta kenttä-
työtä infra-alan digitalisaation edistämiseksi. 

Lehdestä löydät myös vuoden 2017 Vianovapäivien osal-
listujien kommentteja, millaisia eväitä he päiviltä saivat esi-
tysten, kahvikeskustelujen ja verkostoitumisen antimina. 
Suosittelisinkin merkitsemään kalenteriisi, että seuraavat 
Civilpoint-päivät järjestetään 11.-12.4.2018. 

 Tuomas Hörkkö
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Infra-alan ohjelmistoratkaisuja tarjoava Vianova on nyt Ci-
vilpoint Oy. Yrityksen uusi nimi on rakennettu asiakkaiden 
ehdoilla, ja nimen lisäksi olemme uudistaneet koko brän-
dimme ilmeen. Kaiken tekemisemme lähtökohta löytyy uu-
desta sloganistamme: ohjelmistoja, joilla rakennetaan tule-
vaisuutta.

– Sitoudumme pitkäjänteisesti huolehtimaan asiakkaidem-
me tuottavuuden parantamisesta ja tulemme vaikka pai-
kan päälle auttamaan, että asioita saadaan vietyä ketterästi 
eteenpäin. Edustamme maailman huipputuotteita ja kaikkiin 
myymiimme ohjelmistoihin pystymme tarjoamaan myös kat-
tavat koulutus- ja tukipalvelut, sanoi Civilpointin toimitus-
johtaja Tuomas Hörkkö brändin lanseerauspuheessa Viano-
vapäivillä. 

Civilpoint Oy on alansa markkinajohtaja Suomessa. Se työl-
listää 22 henkilöä ja on pääosin henkilökuntansa omistama 
yritys. Civilpointin vuoden 2017 tavoitteita ovat kasvun li-
säksi yhä laajemman asiakaskunnan palveleminen uusien 
tuote- ja palveluportfolioiden avulla. Trimblen Connect-ym-
päristössä yhdistyy Novapoint- ja Tekla Civil -ohjelmistot, 
ja sen avulla molemmista tuoteperheistä saadaan tuotettua 
laadukkaampaa aineistoa.

– Connect lanseerataan asiakkaiden käyttöön vielä tämän 
vuoden aikana. Uusien tuotteiden avulla pystymme entises-
tään tehostamaan asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa 
liiketoimintaa. Tuotteet eivät kuitenkaan saa olla pääosassa, 
vaan tieto tai palvelu, jonka tuotatte asiakkaalle prosessin 
aikana, Tuomas Hörkkö painotti.

– Yhteistyössä SITECH Finlandin ja Geotrimin kanssa var-
mistamme, että suunnittelu pystyy tuottamaan laadukkaam-
paa tietoa rakentamiseen, ja että tietovirrat säilyvät eheinä 
suunnittelusta rakentajalle ja rakentajalta ylläpitoon. 

Uudet yhteystiedot

Aiemmin Vianova Systems Finland -nimellä toiminut Civil-
point on Trimble- ja Autodesk-ohjelmistojen valtuutettu jäl-
leenmyyjä. Palvelemme teitä entiseen tapaan ohjelmisto-, 
tuki- ja koulutusasioissa tutuin voimin, mutta tuorein yhte-
ystiedoin. Vanhat Vianova-yhteystiedot käyvät toki vielä, 
mutta uudet sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.
sukunimi@civilpoint.fi. 

Tuen uudet yhteystiedot ovat: 

+358 9 2313 2130
support@civilpoint.fi

Tarkemmat yhteystietomme löydät kätevästi uudelta sivus-
toltamme osoitteesta civilpoint.fi.

Vianova on nyt CivilPoint Oy
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Seinäjoen itäinen ohikulkutie valmistuu tänä vuonna nel-
jän vuoden työntäyteisen rupeaman tuloksena. Hanke on 
lopullisesti tuonut tietomallinnuksen koko rakentamispro-
sessin työkaluksi, josta hyötyvät niin suunnittelija, rakenta-
ja kuin tilaajakin.

Koneautomaatio on ollut jo vuosia arkipäivää kaikilla Liiken-
neviraston rakennuttamilla työmailla. Se on auttanut työko-
neiden kuljettajia ja sitä kautta koko urakointiorganisaatiota 
tekemään kerralla valmista jälkeä suunnitelmien mukaisesti. 
Pelkkä koneautomaatio ei kuitenkaan riitä silloin, kun halu-
taan myös urakoitsijan panos hyötykäyttöön ideoitaessa mah-
dollisimman laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. 

– Tästä näkökulmasta Seinäjoella pilotoitu ja hyväksi havait-
tu kattava tietomallinnus on käänteentekevä, sanoisin että 
koneautomaation käyttöönottoakin tärkeämpi edistysaskel, 
projektipäällikkö Ari Mäkelä toteaa.

Hän kytkee tietomallinnuksen laajennetun roolin osaksi Lii-
kenneviraston johdon ja koko organisaation omaksumaa di-
gitalisaatiokehitystä, jonka tavoitteiden kunnianhimoisuutta 
termi digiloikka kuvaa hyvin. Mäkelän mukaan digitalisaation 
ja sen oleellisena osana tietomallinnuksen edut hyödyttävät 
tienpitoa ja tienrakentamista täysimääräisesti vasta, kun 
koko ketju rakennusvaiheesta ylläpitoon ja aina elinkaaren 
loppuun asti käyttää mallinnusta.

– Nyt olemme tämän kehityskulun keskellä, mikä on hyvä 
asia. Luotettava, yhteisesti käytettävä tieto säästää kustan-
nuksia – luonnollisesti sillä edellytyksellä, että tietoa myös 
käytetään, Mäkelä sanoo.

Mallinnuksen laajeneminen tukee digiloikkaa

Ari Mäkelä arvioi, että jatkossa myös kaikki rakennuttajat 
hankkivat tietomallinnusohjelmistoja käyttöönsä.
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Vaativissa urakoissa ’must’

Seinäjoen itäinen ohikulkutie on kokonaiskustannuksiltaan 
runsaan 75 miljoonan euron hanke ja sellaisena riittävän 
suuri, jotta siitä saadaan paljon irti tietomallinnuspilottina. 
Tämä on edellyttänyt toisaalta urakoitsijalta tahtoa satsata 
tietomallinnuksen kehittämiseen. Skanskan kokoisella yri-
tyksellä on rahkeita tämän tyyppiseen kehittämistyöhön, ja 
yhtiö on myös käyttänyt näitä resursseja.

– Koneautomaatiota on Seinäjoen hankkeessa hyödynnetty 
laajasti. Olemme myös tällä hankkeella pilotoineet tietomal-
linnusohjelmistoja ja niiden toiminnallisuutta laajemmin ja 
saaneet niistä erinomaisen hyödyllisiä kokemuksia, kertoo 
Skanska Infran tietomalliasiantuntija Heikki Lehkonen.

Lehkonen pitää arvokkaana sitä oppia ja kokemusta, joka on 
karttunut yhteistyöstä hankkeen suunnittelijoiden kanssa. 
Ari Mäkelä on samoilla linjoilla.

– Urakoitsija voi tietomalliohjelmistoa käytettäessä ehdot-
taa reaaliajassa suunnittelijalle mielestään järkeviä ratkaisuja 
hankaliin yksityiskohtiin. Vastaavasti suunnittelijan mieli-
piteen kysyminen on vaivatonta, ja asiat etenevät, Mäkelä 
toteaa.

Seinäjoen itäisen ohikulkutien työmaapäällikkö Sami Laakso 
kertoo puolestaan siitä myönteisestä ilmapiiristä, joka työko-
neiden kuljettajien keskuudessa on työmaan aikana vallinnut 
tietomallinnusohjelmistoista keskusteltaessa.

– Moni kuljettaja on suorastaan vaatinut ohjelmistoja käyt-
töönsä – ja tietysti saanut. Harva haluaa enää katsoa faktat 
perinteisistä piirustuksista, Laakso kertoo.

Kesällä 2017 valmistuva Seinäjoen itäinen ohikulkutie on 
muodoltaan Suunnittele & toteuta -urakka. Tämä merkitsee 
jo lähtökohtaisesti sitä, että urakoitsijalla on vastuuta ja sa-
nanvaltaa suunnitelmien sisällöstä. Tietomallinnuksen nykyi-
nen laajentumiskehitys tukee kehitystä, joka on meneillään 
urakkamuodoissa.

– Sama mikä pätee ST-hankkeisiin, pätee tässä mielessä 
myös allianssihankkeisiin. Tiedon on oltava yhteistä, Ari Mä-
kelä toteaa.

Nurmon maailmanpyöräksi kutsuttu eritasoliittymä 
oli Sami Laaksolle tekninen näytön paikka.
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Tietomallinnus ja koneohjaus toimivat sitä paremmin, mitä 
luotettavampaa niissä hyödynnettävä mittausdata on. Civil-
point, Geotrim ja SITECH Finland tekevät ketjun perättäisi-
nä lenkkeinä tiivistä yhteistyötä. Näin tienkäyttäjä ja muut 
rakennustoiminnan loppuasiakkaat saavat käytettäväkseen 
mahdollisimman hyvän tuotteen.

Projektitoiminnassa on tavallista, että kokonaisuus kärsii, 
mikäli kukin osapuoli pyrkii optimoimaan omaa panostaan 
ja tulostaan. Rakennushankkeet eivät tee tässä poikkeusta, 
ja siksi kaikki ponnistelut sisäisen yhteistyön parantamiseksi 
palvelevat kokonaisuuden etua.

1980-luvulta lähtien kehitetyssä tietomallinnuksessa vallit-
si välillä villi tilanne, kun vaivalla hankittu ja ylläpidetty tieto 
jäikin hyödyntämättä järjestelmien yhteensopimattomuuden 
ja yhteistyön puutteen takia. Tiedon siirtyminen sitä hank-
keessa tarvitseville saattoi kariutua pieniin asioihin, jotka saa 
raivatuksi, kunhan tahtoa ja ymmärrystä yhteisen hyvän ta-
voittelemiseen riittää.

Civilpoint teki vuonna 2016 aloitteen tämän potentiaalisen 
epäkohdan eliminoimiseksi. 

– Luotettavan tiedon tuottaminen ei niinkään ole ollut pul-
mana, mutta sen siirtyminen tietoa tarvitsevien ketjussa toi-
sinaan on, Civilpoint Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö 
toteaa. – Meidän tietomallimme ovat juuri niin luotettavia 
kuin lähtötiedot, joista olennainen osa kertyy mittausdatana 
rakennuskohteissa. Meidän malliemme tarkkuus puolestaan 
vaikuttaa nopeasti yleistyneen työkoneohjauksen työsken-
telytarkkuuteen.

Hörkön aloite sai vastakaikua mittausdataan erikoistuneessa 
Geotrimissä ja työkoneautomaatioon keskittyvässä SITECH 
Finlandissa. Kun Hörkkö, Geotrim Oy:n toimitusjohtaja Timo 
Sääski ja SITECH Finlandin osastopäällikkö Janne Paitsola 

tapasivat tarkoituksenaan optimoida kokonaisuutta, syntyi 
nopeasti yhteisymmärrys siitä, miten asiakkaiden asiaa voi-
taisiin yhdessä parhaiten edistää.

– Meitä yhdisti se, että kaikki tunsimme Trimblen ohjelmis-
tot ja laitteet. Olimme tottuneet työskentelemään niitä hyö-
dyntäen – kukin omasta näkökulmastamme. Keskusteluissa 
muodostui nopeasti selkeäksi tavoitteeksi turvata datan 
luotettavuus ja siirrettävyys koko hankkeen elinkaaren ajan, 
Timo Sääski sanoo.

Tiedon luotettavuus ja jäljitettävyys on A ja O

Geotrimin mittaustekninen osaaminen on karttunut jo 30 
vuoden ajan. Kertyvän mittaustiedon hyödyntäminen ra-
kennushankkeissa on perusedellytys suunnitelmien luotet-
tavuudelle ja riskittömälle rakentamiselle. Kolmikantakes-
kusteluissa tuli aiempaa korostetummin esiin, että tiedon 
jatkojalostajan on tärkeää tietää tarkasti millaisissa olosuh-
teissa, millä menetelmillä ja millä tarkkuudella mittaukset on 
tehty.

– Suunnittelun tarkkuus on paljolti näistä tiedoista kiinni, ja 
suunnittelun tarkkuudesta taas riippuu rakentamisen laatu, 
Tuomas Hörkkö toteaa.

Janne Paitsola muistuttaa tarkkojen mittausten ja suunnitel-
mien kertautuvasta vaikutuksesta työmaalla ja työkoneiden 
käytössä. Tämä tuo myös kustannussäästöjä – eikä lainkaan 
laadusta tinkien. Ja jos ketjussa on edettävä alkulähteiden 
suuntaan, yhteistyö koko ketjun matkalla palvelee tiedon 
jäljitettävyyttä. Tämä on olennaista myös silloin, kun jokin 
yksityiskohta suunnittelussa tai työmaalla on tarkistettava ja 
mahdollisesti korjattava.

Yhteistyöllä luotettavaa mittausdataa

Tuomas Hörkkö, Janne Paitsola ja Timo Sääski päättivät muodostaa ”pysyvän digitaalisen työyhteenliittymän”. 
Yhteinen nimittäjä yrityksille on infra-alan 3D-ratkaisujen globaali markkinajohtaja Trimble.
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– Useimmiten on kyse siitä, että tiedon tarvitsija – suunnit-
telija, rakentaja tai ylläpitäjä – haluaa varmistaa jonkin tiedon 
käyttökelpoisuuden, Timo Sääski sanoo.

On usein tärkeää tietää, millä menetelmällä mittausdata on 
kultakin osin kerätty: onko käytetty takymetria, laserkeilausta 
vai jotain muuta menetelmää. 

– Tämä vaikuttaa mittaustiedon tarkkuuteen, ja tarkkuusvaa-
timus vaihtelee sen mukaan, mitä ja mihin ollaan rakenta-
massa. Taitorakenteissa ja tiheään taajamaan rakennettaessa 
tarkkuusvaatimus on isompi kuin tehtäessä vaikkapa tietä 
harvaan asuttuun paikkaan, Tuomas Hörkkö sanoo.

Hän havainnollistaa asiaa esimerkillä: jos kauppakeskuksen si-
säänkäynnin mittatiedoissa on heittoa, kallistukset saatetaan 
suunnata piha-alueella väärään suuntaan, mikä voi poikia pul-
mia ylläpitoon. Vielä astetta vaativampia tilanteita voi syntyä 
tulevaisuudessa, jos vaikkapa automatisoidun liikenteen vaa-
timaa tekniikkaa pitää sijoittaa katurakenteeseen.

– Silloin tarvitaan nykyisestä vieläkin tarkempaa ja luotetta-
vampaa mittaus- ja suunnitteludataa, jotta työkoneiden työs-
kentely ei tuota hallitsemattomia riskejä, Hörkkö sanoo.

Asiakastyö perustuu luottamukseen

Mittausdatan hankkiminen, tietomallinnus ja koneohjaus 
muodostavan kolminaisuuden, jossa jokainen osanen tarvit-
see toisia osasia. Tämän digitaalisen kokonaisuuden hallitse-
minen ja hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä ja vaatii sekä 
tiedon tuottajalta että sen hyödyntäjältä suurta ammattitai-
toa. Suunnittelijan ensisijainen tehtävä on silti luonnollisesti 
suunnitella ja rakentajan rakentaa. Jotta jälki on mahdollisim-
man hyvää, on saatava luotettavaa tietoa niiltä, jotka sitä asi-
akastaan varten tuottavat.

– Luottamus on tietysti aina kaiken asiakastyön edellytys. 
Meillä kaikilla kolmella on oma suhteemme Trimblen ohjelmis-

toihin ja sitä kautta kokemus siitä, millä tavoin voimme parhai-
ten auttaa omaa asiakastamme. Tämän kolmikantayhteistyön 
myötä asiakkaat saavat koko datapaketin riippumatta siitä, 
onko kyse mittausdatasta, suunnitteludatasta vai työmaako-
neissa tarvittavasta datasta. Jatkossakin huolehdimme kukin 
omista asiakkaistamme parhaalla mahdollisella tavalla, Timo 
Sääski toteaa.

Janne Paitsola puolestaan tähdentää tiedon oikean tulkinnan 
merkitystä työmaalla. SITECH Finland pystyy toimittamaan 
laadukkaan koneohjausjärjestelmän lähes kaikkiin rakennus-
kohteissa tarvittaviin työkoneisiin, oli kyse sitten uudisraken-
tamisesta, korjausrakentamisesta tai ylläpidosta.
Luotettavan, entistä täsmällisemmän datan merkitys korostuu 
Tuomas Hörkön mukaan korjausrakentamisessa ja ylläpidossa 
vähintään yhtä paljon kuin uudisrakentamisessa.

– Esimerkiksi jonkin ojan tai siltarummun vaikutus tieraken-
teeseen saattaa kohdistua vain tiettyyn, pituudeltaan rajalli-
seen pätkään. Kun suunnittelun tueksi hankittu data on luo-
tettavaa ja täsmällistä, korjaustoimenpiteet voidaan rajata 
tarkasti ja oikein. Tämä säästää kustannuksia perustellusti, 
Hörkkö sanoo.

Kaiken perusta on tässäkin yhteydessä mittaustiedon tark-
kuus sekä mittausmenetelmien vaivattomuus. Lähtötietojen 
tuottamisessa ja koneohjauksessa hyödynnetään laajasti re-
aaliaikaista satelliittimittausta, jonka tarkkuus perustuu Geo- 
trimin tarjoamaan Trimnet-satelliittikorjauspalveluun. 

– Sen ansiosta mittaustarkkuus on noin metrin asemesta 
pystyssä seisovan kananmunan kohdistustarkkuuden luok-
kaa, Hörkkö vertaa. Uuden yhteistyökuvion kokonaisetuna 
Tuomas Hörkkö näkee sen, että nyt asiakas saa kerralla koko 
paketin. 

– Enää ei riitä, että on osaamista, ohjelmisto ja kone. Osaa-
misen, ohjelmistojen ja laitteiden ekosysteemi ja sen hallinta 
tulee takaamaan kilpailukyvyn. Me pystymme tarjoamaan 
asiakkaalle kaiken tämän, Hörkkö lupaa.

Civilpoint Oy on Suomen johtava tietomallinnusohjelmistojen asiantuntijayritys. Yritys edustaa alan parhaita 
suunnitteluun, rakentamiseen ja tiedonhallintaan tarkoitettuja ohjelmistoja. Civilpointin tarjontaan kuuluvat myös 
laadukkaat koulutus- ja tukipalvelut.

Geotrim Oy on Suomen johtava maan- ja rakennusmittaukseen, GNSS-paikkatietoon, maataloussovelluksiin ja 
geospatiaalisiin sovelluksiin erikoistunut yritys. Yhtiön laaja asiakaskunta koostuu niin julkisen kuin yksityisenkin 
sektorin toimijoista, joille Geotrim tarjoaa palvelujaan laitevuokrauksesta ja huoltopalvelusta koulutukseen ja kon-
sultointiin. 

SITECH Finland on infra-alan koneohjaukseen erikoistunut yritys. Wihuri-konsernin omistaman yhtiön valikoi-
mista löytyy 2D- ja 3D-koneautomaatio kaikkiin yleisimpiin työkonetyyppeihin takymetreista kaivinkoneisiin ja 
muuhun infratyömaan kalustoon. SITECH Finland toimii koneautomaation globaalin markkinajohtajan Trimblen 
ratkaisujen maahantuojana.
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Kuopion ja Siilinjärven rajalla sijaitseva Jännevirran silta 
on edennyt käyttöikänsä päähän, ja se korvataan uudella. 
Tietomallipohjainen suunnittelu yhdistettynä kehittynee-
seen työmaan koneautomaatioon tuottaa kerralla valmista 
jälkeä, mikä on edellytys tiukassa aikataulussa pysymiseen.

Jännevirran kylän kohdalla sijaitseva 226 metrin pituinen 
silta valmistui vuonna 1951. Suunnittelu oli aloitettu jo 15 
vuotta aiemmin, ja rakentaminen kaksi vuotta se jälkeen. 
Sodan keskeyttämien töiden päästyä uudelleen vauhtiin 
siltatyöt etenivät keskeytyksettä, ja silta on valmistuttuaan 
palvellut osana Pohjois–Savon keskeisintä valtatieyhteyttä. 

Silta oli alun perin seitsenaukkoinen, mutta 1990-luvulla sen 
keskelle lisättiin kaksi välitukea. Näin ikääntyneille raken-
teille saatiin lisää varmuutta. Nyt silta on kuitenkin todettu 
ikääntyneeksi, minkä lisäksi se on nykyisiä ja tulevia liikenne-
tarpeita ajatellen liian kapea. Vanhassa sillassa oli myös nos-
tosiltaosuus, jonka mekanismit ovat olleet lujilla 400–500 
vuosittaisen nostokerran myötä.

Uusi silta toteutetaan kiinteänä, alikulkukorkeudeltaan 
25,5-metrisenä liittopalkkisiltana. Kansi ja pilarit ovat beto-
nia, ja betonista kansilaattaa kannattelee järeä teräspalkisto. 
Sekä siltasuunnitelmat että väyläosuuksien suunnitelmat sil-
lan molemmissa päissä on mallinnettu. Sillan mallinnuksessa 
on käytössä Tekla Structures ja väyläosuuksilla Trimble No-
vapoint.

– On aivan keskeinen seikka, että voimme Civilpoint Oy:n 
myötävaikutuksella soveltaa hankkeessa yhdistelmämallia. 
Toisin sanoen väylä ja itse silta saadaan sujuvasti sovitetuksi 
samaan tietomalliin yhtenä kokonaisuutena. Tämä helpottaa 
suunnittelun eri osa-alueiden yhteensovittamista ja auttaa 
tätä kautta myös työmaata, kertoo väyläsuunnittelija Jaakko 
Tolvanen Ramboll Finland Oy:stä.

Valmista kahdessa vuodessa

Lokakuussa 2016 käynnistyneen ja marraskuussa 2018 val-
mistuvan siltatyömaan pääurakoitsija on Kreate Oy. Pääosan 
väyläosuuksien ja niihin liittyvien paikallistieparannusten 
maansiirtotöistä tekee siilinjärveläinen Maarakennus V. Inola 
Oy. Keskikokoiseksi perheyritykseksi yhtiö on poikkeukselli-
sen edistyksellinen koneautomaation ja sitä kautta tietomal-
lien soveltaja.

– Meillä on ollut Trimblen koneautomaatio käytössä jo yli vii-
si vuotta. Se on asennettuna kahdeksaan kaivinkoneeseen, 
kahteen puskukoneeseen sekä tiehöyliin ja jyriin. Jännevir-
ran sillan työmaalla meillä on vain Trimblen automaatiolla 
varustettua kalustoa, toimitusjohtaja Juha Inola kertoo.

Jännevirran uusi silta mallintuu tarkasti

Juha Inola on ollut jatkuvasti urakoitsijoiden etujoukossa kone-
automaation ja tietomalliohjelmistojen hyödyntämisessä. 
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Toisen polven maarakennusyrittäjänä hän on nähnyt alansa 
kehityksen pitkällä aikavälillä. Kaikki kuljettajat ovat hänen 
mukaansa ottaneet automaation avosylin vastaan; aloitekin 
tuli nimenomaan kuljettajien taholta.

– Kysehän on siitä, että tämä pelkästään helpottaa hommia. 
Tulee kerralla valmista, eikä tarvitse tulla myöhemmin kor-
jaamaan, Inola perustelee.

Ammattinsa osaava kuljettaja näkee tietomallista heti, mihin 
korkeuteen tulee kaivaa. Hyvä suunnitelma ei myöskään si-
sällä ainuttakaan tarpeetonta tietoa, mikä työmaan näkökul-
masta helpottaa ja nopeuttaa sen käyttöä.

Antti Tuomainen hallitsee koneautomaation ja tietomallien 
hyödyntämisen työkoneen ohjaamossa.

Puskukone tekee työtään Jännevirran sillan maanpuoleisella 
penkereellä. Oikea korkeusasema löytyy tietomallin ja koneauto-
maation avulla heti. Maaliskuuhun 2017 mennessä, alle puolen 
vuoden kuluttua työmaan käynnistymisestä maansiirtotöistä oli 
tehty jo 90 prosenttia.

Trimblen Construction Continuum -ekosysteemi sisältää osaamisen, ohjelmiston, tiedonhallinnan, tietovirran sekä koneet yhdessä kokonaisuu-
dessa, jossa tehokkuus ja laatu kohtaavat. Jännevirran silta toimii hyvänä esimerkkinä konseptin mukaisesta rakentamisesta.  
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Konduktöörit ja navigaattorit paiskivat töitä, kun 150 osal-
listujaa hankkiutui vuoden 2017 Vianovapäiville Lappeen-
rantaan, Etelä-Karjalan maakuntaan. Perillä odotti Holiday 
Club Saimaa ja kaksi päivää tiukkaa asiaa infra-alan ohjel-
mistojen käyttökokemuksista, tulevista ohjelmistouutuuk-
sista ja infra-alan tulevaisuudesta.

Vianovapäivien osallistujilla oli yhteinen huoli, miten nuoret 
saataisiin hakeutumaan infra-alan ammattilaisiksi koulutta-
viin oppilaitoksiin ja koulutusohjelmiin. Civilpointin toimi-
tusjohtaja Tuomas Hörkkö on omalta osaltaan muuttanut 
murehtimisen johtamansa yrityksen käyttövoimaksi, ja hän 
julkisti Vianovapäivien aloituspuheenvuorossa Civilpointin 
panostuksen nuorten houkuttelemiseksi. 

– Infra-ala on konservatiivinen, ja haluamme tehdä siitä 
houkuttelevamman uusille osaajille heidän ehdoillaan. Myös 
asiakaskuntamme on nuorentunut, ja olemme jatkossa en-
tistä aktiivisemmin läsnä Twitterissä, LinkedInissä ja Face-
bookissa. Kerromme alasta keskustellen ja viemme asioita 
eteenpäin. Tarjoamme nuorille printin sijaan digitaalista ai-
neistoa, ja siihen liittyen sivustouudistuksemme yhteydessä 
on avattu myös uusi videokirjasto, Tuomas Hörkkö kertoi.
Sopimusasiakkaidemme saatavilla olevan videotutoriaalikir-
jaston kehittäminen ja laajentaminen jatkuvat edelleen.

Kokemuksia tietomallinnuksesta suunnitteli-
joiden ja rakentajien näkökulmasta
Tiedon hallinta on noussut yhä suurempaan asemaan infra-
hankkeissa. Ensimmäisen seminaaripäivän aikana yleisö sai 
napakat esittelyt kolmen ison hankkeen kulusta ja tietomal-
lintamisen hyödyistä niiden etenemisessä. Esityksissä ker-
rottiin käytännön kokemusten avulla, miten tietovirtoja hal-
litaan ja miten ne pidetään mahdollisimman eheinä tilaajan, 
suunnittelijan, rakentajan ja ylläpidon välillä. Esityksissä ko-
rostettiin detaljisuunnittelun ja rakentamisen yhteyttä, mut-
ta yhtä lailla tietoja hyödynnetään myös aikataulutuksessa ja 
kustannushallinnassa.

Vientikelpoista huippuosaamista
Toisen seminaaripäivän aikana osallistujat saivat valita mie-
lenkiintoisimmat tietoiskut SITECH Finlandin, Trimblen, 
Geotrimin ja Civilpointin teknologioista ja sovelluksista, nii-
den uusista ominaisuuksista sekä syventäviä esityksiä tie-
donhallinnan ja tietomallintamisen maailmasta. 

Seminaaripäivän esitysten kirvoittamat ajatukset tiivistyi-
vät Vianovapäivien viestiseinälle lähetetyssä kysymyksessä: 
onko suunnittelu tulevaisuuden vienti- vai tuontiala? 

– Vastaukseni on kyllä. Suomessa halutaan tehdä ja kehittää 
itse, vaikka voisi ottaa mallia muilta. Sen ansiosta meillä on 
paljon vientikelpoista huippuosaamista ja sille on kysyntää-
kin, kunhan turha kainostelu karsitaan pois. Tietomallinnus 
on Suomessa huippulaadukasta verrattuna ihan lähimaihin-
kin, vastasi johtaja Peter Molin Ramboll Finland Oy:n infra- 
ja liikennepalveluista.   

Vianovapäivillä konkretisoitiin tietomallien hyödyt 

Peter Molin, Ramboll Finland Oy
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Kehä I Keilaniemi

Sweco Finland Oy:n tiesuunnittelija Juha Vahvelainen kertoi 
rempseän rehellisessä esityksessään, miten tietomallipalve-
lin on toiminut työkaluna ja tiedonhallinnan välineenä Kehä I 
Keilaniemi -hankkeessa. 

Suunnittelua ja rakentamista on vahvasti raamittanut se 
seikka, että työt on tehty kalliolla tiiviisti rakennetun alueen 
keskellä. 

– Tietomallipalvelin pakottaa yhteistoimintaan, mikä on se 
paras juttu. Niin tilaajan, suunnittelijan kuin rakentajankin on 
mietittävä, mitä kaikkea ja missä formaatissa malliin tuuta-
taan. Hyödynsimme Novapointin tietomallia väylien suun-
nitteluun ja saimme siihen hyvin tukea Civilpointilta. Etenkin 
versio 19 on erinomainen työkalu, sillä sen avulla ramppien 
sovittaminen on huolettomampaa. Vielä kaipaisin siihen toi-
set lisäpinnat jonnekin täytön jälkeen, kun on niin paljon yh-
teen niputtamista, Juha Vahvelainen vinkkasi. 

Kehä I Keilaniemi -hankkeessa muun muassa tunneleiden, 
tukimuurien ja reunakivien mallintaminen tehtiin puolen 
sentin tarkkuudella, mikä on Vahvelaisen mukaan vaatinut 
näpyttelyä etenkin 3D-maailmassa.

TaaLa
Skanskan kehitysinsinööri Heikki Lehkonen, Rambollin tie-
tekniikan pääsuunnittelija Mikko Alilonttinen sekä Pöyryn 
projektikoordinaattori Kyösti Kanerva vakuuttivat olevansa 
puheväleissä allianssimallilla läpiviedyn TaaLa-hankkeen jäl-
kihöyryissä. 

– Allianssimallilla vedetty hanke on ollut positiivinen koke-
mus. Meillä on ollut hyvä porukka ja keskustelu on ollut avoi-
mempaa, mihin porukka on yleensä tottunut, kertoi Kyösti 
Kanerva allianssin yhteisessä esityksessä.

TaaLa-hankkeessa eli valtatie 6:n Taavetti-Lappeenranta 
-osuuden perusparannuksessa Skanskalla ja Pöyryllä on ol-
lut yhteinen Tekla Civilin rakentajan ja suunnittelijan jaettu 
tietokanta. Sen ansiosta rakentajalla on ollut hyvinkin re-
aaliaikaisesti käytettävissään kaikki suunnitteluaineisto ja 
suunnittelijalla työmaan tuottama tieto. Kokemusten mu-
kaan aikaa on säästynyt ja virheet vähentyneet, kun suuren 
työmaan tietoja ei ole tarvinnut siirrellä sähköpostitse tai 
projektipankin kautta.

TaaLa-hankkeen kaikkien toimijoiden käytössä on ollut Tekla 
BIMsightin yhdistelmämalli. Sen käyttö jäi ennakoitua vähäi-
semmäksi, mutta malli on kuitenkin herättänyt ajatuksia tu-
levaisuuden mahdollisuuksista.

– Meidän näkökulmastamme se voisi toimia keskusteluym-
päristönä, jossa suunnittelijat saavat tietoa asukkailta ja ra-
kentajalta, ja toisaalta eri sidosryhmät voivat seurata suunni-
telman etenemistä, Kanerva kertoi.

Tampereen Rantatunneli

Suomen pisin maantietunneli Tampereen Rantatunneli saa-
tiin mallintamalla liikennekäyttöön puoli vuotta etuajassa, 
kertoi A-Insinöörit Oy:n suunnittelija Sami Ruski esitykses-
sään. Tunnelien verhousrakenne törmäyselementteineen ja 
yhdyskäytävärakenteineen mallinnettiin Autodesk Revitillä 
ja olosuhteiden puolesta haastavimmat sillat Tekla Structu-
resilla. Väyläsuunnittelut tehtiin mallipohjaisesti Tekla Civilil-
lä IM2-määritysten mukaisesti. 

– Allianssiurakan laatutavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin 
huolellisen tutkimus- ja suunnittelutyön ja tiiviin yhteistyön 
avulla, Sami Ruski kertoi mallintamisen rahanarvoisista hyö-
dyistä.
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Vianovapäivien anti osallistujille

– Seminaaripäivien parasta antia on ollut eri osapuolien 
näkemykset ja kokemukset siitä, missä tietomallintamises-
sa mennään eri organisaatioissa. On ollut kiva kuulla, että 
samoja asioita, haasteita ja ideoita on ollut muillakin, ja 
että emme ole ihan väärällä polulla omassa toiminnassam-
me. Halusin myös kuulla uusista ohjelmista, joita meillä ei 
ole vielä käytössä. Olemme enemmänkin Novapoint-käyt-
täjä, niin oli hyvä kuulla, mitä Infraworks ja Business Cen-
ter pystyisivät tarjoamaan. Esimerkiksi massansiirtosuun-
nittelu voisi olla hyödyksi tulevassa projektissa. Kun tähän 
asti olemme tehneet samoja asioita Excelissä, Planmanilla 
ja suunnilleen käsinkin laskeneet juttuja, niin varmasti sai-
simme sovelluksesta hyötyjä irti.

Saara Vihma, suunnittelija, VR Track Oy

– Mielenkiintoinen tapahtuma ja juuri sellaisia lyhyitä ja 
napakoita tietoiskuja, joita etukäteen odotinkin. Olen saa-
nut tietomallintamiseen paljon uutta näkökulmaa, varsin-
kin tilaajapuolelle tuli uutta antia. Välillä on ollut puhet-
ta, että tietomallintaminen on enemmän suunnittelijan ja 
urakoitsijan käyttöön ja tilaaja on saattanut pudota sieltä 
välistä, mutta nyt varsinkin tämän Connect-palikan myö-
tä ainakin näkyy hyviä esimerkkejä, miten tilaajakin pysyy 
kärryillä ja pääsee tarkastelemaan malleja. Oli myös kiva 
nähdä kasvoja tukipalvelun sähköpostiosoitteiden takaa ja 
hieman tutustua, millainen työporukka Civilpointin tuessa 
meitä palvelee.

Ville Pohjosaho, projekti-insinööri, 
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 
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– Olin viimeksi pari vuotta sitten Vianovapäivillä ja nyt sel-
västi huomasi, miten tietomallinnuksessa on otettu selkeä 
askel eteenpäin. Enää ei kerrattu käyttöönottoa, vaan nyt 
esityksissä oli käytännön kokemuksia isoista hankkeista ja 
kunnon tekemisen meininki. Omiin tilaajapuolen töihini 
sain vinkkejä, miten tietyt sudenkuopat voi välttää ja kun 
ohjelmistopuolikin on kehittynyt, niin miten paljon enem-
män niistäkin saa hyötyä irti. Näitä ajatuksia voin viedä 
omassa organisaatiossani eteenpäin.

Jukka Heinonen, suunnitteluinsinööri, Oulun Vesi

– Tosi paljon ollut mielenkiintoisia esityksiä, jotka jokainen 
esittäjä esittää eri näkökulmasta. Mielenkiinnolla kuuntelin 
Liikenneviraston näkökulmia digi-infraan, että mitkä siellä 
ovat tulevaisuuden näkymät koulutuksenkin osalta. Sovel-
lukset ovat aika tuttuja, mutta toki jokainen esittäjä tuo nii-
hin oman kulmansa, joista hoksaa, että ehkä meilläkin voisi 
hyödyntää noin. Kannatti ehdottomasti tulla.

Eija Prittinen, kehityskonsultti, VR Track Oy

Varaa kalenteristasi 
tilaa seuraaville  

Civilpoint-päiville, 
jotka järjestetään 

11.-12.4.2018
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Papereiden levittelyn aika työmailla on ohi

Eero Lyytikäinen on tietomallien ja työmaiden tietoteknisten sovellusten asiantuntija.
Kun keli on kurja, rakennepiirustuksen tutkiminen työmaalla huvittaa harvoja.



CIVILPOINT asiakaslehti 2017   15

Tietomallinnuksen hyödyt ovat tähän asti hyödyttäneet 
välittömimmin suunnittelijoita. On ollut vain ajan kysymys, 
milloin mallit ovat arkipäivää myös työmailla. Civilpointin 
työmaaohjelmistot on suunniteltu urakoitsijoille mallipoh-
jaisen rakentamisen työkaluiksi.

Tietomallinnuksen sovellukset ovat näkyneet rakennustyö-
mailla ennen kaikkea koneautomaation yleistymisenä. Ny-
kyään koneautomaatio alkaa olla suurilla työmailla jo sääntö, 
josta vastuulliset infrarakennuttajat eivät salli poikettavan. 
Koneautomaatio sopii ja riittää niihin kohteisiin, joissa ura-
koitsija tekee työnsä valmiiden suunnitelmien mukaisesti 
mahdollisimman tehokkaasti.

Silloin, kun vuorovaikutustarvetta urakoitsijan, suunnittelijan 
ja rakennuttajan välillä on enemmän, tarvitaan kehittyneitä 
työmaaohjelmistoja myös työmailla. Niiden on optimaali-
sesti urakoitsijaa palvellakseen oltava hieman erilaisia kuin 
suunnittelijoiden ohjelmistojen – ja samalla sovittava yhteen 
näiden kanssa. 

Civilpointilla on tarjolla urakoitsijoiden tietomallipohjaisen 
rakentamisen haasteisiin kaksi sovellusta: Tekla Työmaatoi-
misto ja Tekla Maastotila. Molemmat perustuvat Civilpointin 
tuotevalikoimaan sisältyvään Tekla Civil -tuoteperheeseen.

– Työmaatoimisto-sovellusta käytetään massalaskentaan, 
työmaan valmiusasteen määrittämiseen ja seurantaan sekä 
jopa työnaikaisten liikennehäiriöiden estämisen suunnitte-
luun ja näiden suunnitelmien havainnollistamiseen. Työmaa-
toimisto-sovellus sopii näihin tehtäviin sekä tarjouslaskennan 
että urakan aikana. Sovelluksella voi lisäksi hallita monipuo-
lisesti sekä pintojen että varusteiden tarkemittauksia, kertoo 
ohjelmistoasiantuntija Eero Lyytikäinen Civilpoint Oy:stä.

Maastotila näkyy tabletilla

Suurella tai pinta-alaltaan laajalla työmaalla on käytännöl-
listä, että tietomalleja pääsee tutkimaan myös muualla kuin 
Työmaatoimistossa. Tekla Maastotila -sovelluksen avulla 
tietomallit saadaan näkyviin tablettitietokoneella kulloinkin 
tarvittavasta rakenteesta. 

Näkymän voi avata karttana, pituusleikkauksena, poikkileik-
kauksena tai kolmiulotteisena mallina. Tablettitietokoneella 
hyödynnetään satelliittipaikannusta, ja lisäksi järjestelmää 
voi käyttää maastossa offline-tilassa, jolloin ei olla riippuvai-
sia datayhteyksistä.

– Tämäkin on iso apu työmaille, koska mallin tiedot ovat aina 
yhteydessä paikkatietoon. Oma sijainti on koko ajan tiedos-
sa, jolloin aikaisemmin paikan määrittämiseen käytettyjen 
mittapaalujen puuttuminenkaan ei haittaa, Lyytikäinen tote-
aa.

Tietovirta toimii myös toisin päin. Samalla kun työmaa hyö-
dyntää tietomallia rakentamiseen ja mittojen tarkistamiseen, 
se myös dokumentoi rakentamansa tulevaisuuden hyödyksi. 
Omassa toiminnassa malleihin voidaan tarjouslaskentavai-
heessa tehdä lisämerkintöjä, jotka ovat urakointivaiheessa 
käytettävissä maastossa sekä työmaatoimistolla.

Ohjelmistojen toimittamiseen asiakkaille sisältyy myös kou-
lutus tarvittavassa laajuudessa. Näin asiakas saa investoin-
nistaan parhaan mahdollisen hyödyn mahdollisimman no-
peasti.

– Uskomme tuotteidemme valoisaan tulevaisuuteen. Mitä 
isompi ja monimuotoisempi hanke on kyseessä, sitä moni-
naisemmat ovat Työmaatoimiston ja Maastotilan hyödyt, 
Eero Lyytikäinen sanoo.
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Civilpoint palkitsi Vianovapäivillä kaksi vuoden 2017 Trim-
ble-käyttäjää. Skanskan ja WSP:n nuoret suunnannäyttäjät 
saivat tunnustuksien lisäksi Holiday Clubin kylpylälahjakortit. 

Vuoden Tekla Civil -käyttäjä on Skanska Infran 
kehitysinsinööri Heikki Lehkonen

Skanskan Heikki Lehkonen otti tunnustuksen mielellään vas-
taan, vaikka sälyttääkin kunnian koko hanketiimin harteille. 

– Kyllähän totta kai mukavalta tuntuu tällainen huomion-
osoitus. Tämä on aika laaja kokonaisuus, jota olemme monen 
ihmisen kanssa olleet tekemässä. Niin suunnittelija kuin ti-
laajakin ovat olleet käynnissä olevissa hankkeissa ideoimassa 
kokonaiskäyttöä ja projektinhallintaa Tekla Civil -tietokan-
nan kautta. Tarvittaessa olemme saaneet hyvin tukea ohjel-
mistotoimittajaltakin, Lehkonen kertoo.  

Kolme vuotta sitten Skanska teki päätöksen, että Seinäjoen 
valtatie 19 -hankkeessa otetaan koekäyttöön Tekla Civil. Hy-
vien kokemusten innoittamana tietokanta otettiin käyttöön 
myös TaaLa- ja VT 3 Laihia -hankkeissa. 

– Työmaat ovat Civilpointille uusi alue ja Heikki Lehkonen 
on vienyt Skanskassa digitaalisuutta määrätietoisesti eteen-
päin. Lehkonen on tehnyt viime vuodet todella hyvää työtä 
ja saanut Tekla Civilin laajasti käyttöön Skanskan työmaille, 
perusteli Civilpointin toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö vuo-
den Tekla Civil -käyttäjän valintaa. 

– Meillä on nyt kolmelta työmaalta kokemusta kolmen vuo-
den ajalta ja olemme nähneet, että Tekla Civilin tietokan-
nasta saadaan hyötyjä erityisesti ST- ja allianssityyppisissä 
hankkeissa. Sen avulla pystymme täysipainoisesti hyödyntä-
mään koko suunnittelun tuottaman tietomäärän. Eri tietola-

jit pystytään käsittelemään samassa ympäristössä, mikä hel-
pottaa asioita, kun esimerkiksi lähtötiedot ja suunnitelmat 
voidaan katsella samasta näkymästä. Myös laaduntarkkailu 
ja seuranta onnistuvat Tekla Civil -tietokannan kautta, Leh-
konen kuvailee. 

Heikki Lehkonen on toiminut Skanskalla kehitys- ja tes-
taustoiminnoissa ja ohjelmiston jalkautuksessa työmaille. 
Ohjelma on täytynyt ensin opetella itse ennen kuin hän 
on voinut opastaa muita ja antaa käyttötukea työmaille.  
 

Vuoden 2017 Trimble-käyttäjät ovat nuoria suunnannäyttäjiä

Heikki Lehkonen ja Valtteri Brotherus palkittiin vuoden 2017 Trimble-käyttäjinä.
Diplomit ojensi Civilpointin toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö. 
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Koulutuksia jatketaan tulevaisuudessakin, jotta Tekla Civil 
saadaan Skanskan työmailla vielä nykyistä laajempaan käyt-
töön. Lehkonen on ollut aktiivisesti yhteydessä ohjelmisto-
toimittajaan ja muun muassa tarjonnut kehitysideoita Tekla 
Civiliin. Kolmen vuoden aikana ohjelmistoa onkin kehitetty 
paljon. 

– Civilpointissa toiveita kuunnellaan tarkalla korvalla, ja ke-
hityspuoli on reagoinut hyvin parannus- ja kehitysehdotuk-
siin. Ehkä isoin parannus ohjelmaan oli offline-tilan kehittä-
minen. Nyt aineisto voidaan ottaa maastoon mukaan ilman 
nettiyhteyttäkin, ja se on paljon vakaampi käyttää kentällä. 
Tekla Civil on alun perin suunnitteluohjelma ja Työmaatoi-
misto- ja Maastotila -sovellukset ovat siitä eteenpäin ke-
hitettyjä. Ne ovatkin jo hyvin työmaaystävällisiä ja taitavat 
käyttäjät saavat niistä paljon tietoa irti. Uskon, että käyttäjät 
keksivät kentällä ja maastossa uusia tapoja hyödyntää sovel-
luksia käytön laajenemisen myötä, Heikki Lehkonen sanoo.

Vuoden Novapoint-käyttäjä on WSP Finland 
Oy:n BIM-asiantuntija Valtteri Brotherus

WSP Finland Oy on ottanut käyttöön uuden sukupolven No-
vapoint 20 -version. Käyttöönoton projektipäällikkönä toimi 
Valtteri Brotherus, jolle Novapoint 19 -versio oli ennestään 
tuttu. 

– Tutulle ohjelmistolle oli helppo asettaa odotuksia. Tiesin, 
miten minkäkin kuuluu toimia, ja mikä ei välttämättä ole 
realistista. Käyttöönotto sujui isossa kuvassa oikein hyvin, 

sillä pysyimme aikataulussa ja budjetissa. Tietenkin isossa 
IT-hankkeessa on haasteensa, mutta saimme ne hoidettua 
hyvässä yhteistyössä Civilpointin tuen kanssa, Valtteri Brot-
herus kertoi.  

Civilpointin henkilökunta kuvailee Valtteri Brotherusta posi-
tiiviseksi ja aikaansaavaksi ihmiseksi. 

– Brotherus on saanut hommat WSP:llä hyvälle mallille, ja 
hänellä on positiivinen tekemisen meininki. Brotherus tekee 
pyyteetöntä työtä hyvällä boogiella ja haastaa ohjelmisto-
toimittajaa positiivisuuden kautta. Hänen löytämiinsä epä-
kohtiin tulee aina myös rakentava kehitysehdotus, joka vie 
asioita eteenpäin, perusteli Tuomas Hörkkö julkistaessaan 
vuoden Novapoint-käyttäjän. 

Brotherus tunnistaa kuvailusta omat toimintatapansa. 

– Kyllähän se on mukava saada tunnustusta työstään. Pyrin 
välttämään epäkohdan kritisoimista ennen kuin minulla on 
siihen edes teoreettinen parannusehdotus. Olen neljän vuo-
den ajan ollut vaihtelevissa määrin yhteydessä Civilpointin 
väkeen töiden merkeissä. Varsinkin käyttöönottoprojektin 
aikana yhteydenpito on ollut aktiivista ja minulla on koko 
ajan ollut luottavainen tunne, että toisessa päässä tehdään 
aktiivisesti töitä asioiden ratkaisemiseksi. On hieno kuulla, 
että heilläkin on ollut fiilis, että hommat ovat hoituneet hyvin 
myös täällä päässä, sanoo Valtteri Brotherus. 
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Infra-alan suurin suomalaisomisteinen suunnittelutoimisto 
Sito Oy on ottanut laajasti käyttöön Civilpointin edustamat 
Trimble Novapoint -ohjelmistot ja Trimble Quadri -tietomal-
lipalvelimen.  Käyttöönottoprojekti sisältää lisenssit sekä 
niihin liittyvät koulutus- ja tukipalvelut. Infran tiedonhallin-
nasta Sitossa vastaava johtava konsultti Juha Liukas kiitte-
lee uuden yhteistyökumppanin osaamista ja resursseja.

Infra-alan suunnittelussa tietomallinnuksen juuret ulottuvat 
1980-luvulle. Tuolloin useat merkittävät suunnittelutoimis-
tot ryhtyivät kehittämään omia tietokoneavusteisia suunnit-
telukäytäntöjään. Perinteiset piirustukset kuitenkin säilytti-
vät yhä tärkeän merkityksensä erilaisten CAD-ohjelmistojen 
rinnalla.

Infran tietomallinnuskehitys kiihtyi, kun teknologian kehittä-
miskeskus Tekes ja rakennetun ympäristön innovaatiohank-
keita varten perustettu RYM-organisaatio suuntasivat rahoi-
tustaan tietomallihankkeisiin. Vuosina 2010–2014 yhteensä 
18 organisaatiota oli mukana 30 pilottihankkeessa, joissa 
suunnittelijat ja rakentajat pääsivät toden teolla testaamaan 
tietomallien toimivuutta.

Sittemmin suunnittelun digitalisoituminen on edennyt yhä 
pidemmälle, ja samanaikaisesti infra-alan rakennushankkeet 
ovat sekä kasvaneet että monipuolistuneet.

– Tämän kehityksen seurauksena päätimme luopua omien 
suunnitteluohjelmistojemme kehittämisestä ja korvata tä-
män yhteistyöllä tietomalleihin erikoistuneen yhtiön kanssa. 
Päädyimme Trimblen tuotteisiin ja Civilpointiin, koska yhtiöl-
lä on sopivat ohjelmistot ja ennen kaikkea osaamista ja riittä-
vät resurssit, Juha Liukas kertoo.

Oleellinen osa Siton ja Civilpointin välistä yhteistyötä on 
Siton suunnittelijoiden saama täsmäkoulutus ohjelmistojen 
omaksumiseksi. Se on Liukkaan mukaan mielekästä toteut-
taa sitä mukaa kuin tarpeita todellisissa suunnitteluhank-
keissa ilmenee.

– Nyt hankkeissa on siinä määrin vilkasta, että koulutuksella 
on kiire. Tähän mennessä noin 70 suunnittelijaamme on jo 
saanut kolmen päivän tiiviin mallinnuskoulutuksen. Määrä 
tulee enemmän kuin tuplaantumaan vuoteen 2018 mennes-
sä, Liukas arvioi.

Sito panostaa Trimblen tuotteisiin

Siton koulutustiloissa on ollut ahkeria tietomallinnusoppilaita lokakuusta 2016 lähtien.
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Pohjoismaihin sopiva ja havainnollinen    

Laaja tietomallinnusyhteistyö ei tarkoita sitä, että Sito luo-
puisi kaikkien itse kehittämiensä ohjelmistojen käytöstä. 
Niillekin on paikkansa, mutta erityisesti Trimble Quadri -tie-
tomallipalvelimen käyttö on olennaisen tärkeää sellaisissa 
suurissa hankkeissa, joissa eri ohjelmistojen on sovittava yh-
teen mahdollisimman kitkattomasti. 

– Iso etu on sekin, että Trimble Quadri -tietomalli on kehi-
tetty ajatellen pohjoismaisia suunnittelukäytäntöjä. Se näkyy 
esimerkiksi tavassa, jolla tie- ja ratarakenteita mallinnetaan 
sekä pohjatutkimuksia käsitellään, Juha Liukas perustelee.

Siton palvelupäällikkö Matti Heikkilä korostaa sen tärkeyttä, 
että tietomallin on kyettävä suunnittelun laadun lisäksi pa-
rantamaan vuorovaikutusta rakennuttajan ja hankkeen mui-
den osapuolten kanssa. 

– Mallipohjaisen suunnittelun, tietomallipalvelimen sekä 
Trimble Novapoint Viewerin avulla tämä onnistuu entistä 
paremmin. On helppo käydä mallilla läpi vaikkapa erilaisia 
tien linjausvaihtoehtoja. Kun hanke on suuri, on tärkeää, että 
sen lukuisilla osapuolilla on käytössään yhtenäiset työkalut, 
Heikkilä perustelee.

Yhteinen tietokanta sujuvoittaa   

Civilpointin ohjelmistoasiantuntija Ville Palviainen pitää 
Trimble Novapoint -ohjelmistojen ja Trimble Quadri -tie-
tomallipalvelimen käytön suurimpana etuna yhteiskäyttöi-
syyttä. Toisin sanoen eri suunnittelijat pysyvät koko ajan 
tietoisina siitä, miten ja missä vaiheessa muut suunnitteluko-
konaisuuden osat etenevät. 

– Muiden tekniikkalajien suunnittelijat pääsevät tekemään 
omia ratkaisujaan voidessaan todeta väylälinjauksen yksi-
tyiskohdat reaaliajassa. Aiemmin suunnittelu oli tyypillisesti 
sellaista, että jokainen toimi omassa poterossaan, jolloin tie-
donkulku oli epäjatkuvaa. Näin saattoi tulla tiedon puuttees-
sa turhaakin työtä, Palviainen pohtii.  
 
Siton tapauksessa on kyse kaikkein monipuolisimmista, kor-
keimman kypsyysasteen BIM-ohjelmistoista. Siihen koulu-
tettavat ja siihen liittyviä tukipalveluja saavat suunnittelijat 
saavat näin suurimman mahdollisen hyödyn käyttöönotta-
mistaan työkaluista.
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Kokeneita asiantuntijoita palveluksessasi

Lähes koko Civilpointin henkilökunta kokoontui Vianovapäiville Lappeenrantaan
tapaamaan asiakkaitaan ja esittäytymään uusille tuttavuuksille. 

Petri Louhi
 

Ohjelmistoasiantuntija, tuotevastaava

Mitä teet työksesi? 
 
Toimin asiantuntijana erityisesti Trimblen lokalisoitujen Nova-
point-ohjelmistojen parissa. Työtehtäviini kuuluu tuotekehitysvaa-
timusten rekisteröinti, niiden ylläpito Trimblen kehittäjien suuntaan 
sekä testaus. 

Toimin paljon asiakasrajapinnassa erilaisissa asiakasprojekteissa ja 
kehityshankkeissa, esimerkkinä buildingSMART Finlandin ylläpitä-
mät hankkeet. Kuten muidenkin Civilpointin ohjelmistoasiantunti-
joiden, myös omiin työtehtäviini kuuluu asiakastuen apuna toimi-
minen.

Missä voit auttaa?
 
Ohjelmistojen käytössä ja käyttäjien jokapäiväisten haasteiden rat-
komisessa. Toimin useasti yhteyshenkilönä Trimblen ohjelmistoke-
hityksen suuntaan.

Mitä pidät työssä tärkeänä asiakkaan hyödyn kannalta?
 
Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niihin liittyvien tietojen vä-
littäminen eteenpäin on tärkeää. Asiakaslähtöisyys kaiken kaikkiaan.
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Kari Kantanen
 

Ohjelmistoasiantuntija, tuotevastaava

Mitä teet työksesi? 
 
Päävastuualueeni on suomalaisten ohjelmistojen kehittäminen ja yl-
läpito. Nämä ohjelmat ovat Finnish Value Pack -kokonaisuuden Va-
lue Pack, Kartta, Asema- ja Yleiskaava sekä Soundings. Lisäksi vielä 
pohjatutkimusrekisteri Soundings Editor.

Kehityksen lisäksi huolehdin siitä, että paketti tukee kaikkia sekä 
Trimble Novapoint -perusjärjestelmiä että AutoCAD -versioiden 
vaatimia muutoksia. Toimin myös asiakastuessa lähinnä edellä mai-
nittujen ohjelmien osalta sekä kouluttajana.

Missä voit auttaa?
 
Uusien ominaisuuksien saamisessa ohjelmiin sekä käyttöön liittyvien 
ongelmien ratkaisussa.

Mitä pidät työssä tärkeänä asiakkaan hyödyn kannalta?
 
Asiakkaan äänen kuuleminen ja kehityskohteiden tunnistaminen 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi päivittäisen käytön tukeminen 
asiakastuessa.

Eero Lyytikäinen
 

Ohjelmistoasiantuntija, tuotevastaava

Mitä teet työksesi? 
 
Työskentelen ohjelmistoasiantuntijana Tekla Civil-, Tilos-, Business 
Center – HCE- sekä Trimble Connect -tuotteille. Työpäiväni sisältä-
vät pääasiallisesti asiakastukea, ohjelmistojen uusien ominaisuuk-
sien testaamista, kouluttamista sekä satunnaisesti myös myynnin 
tukena olemista. Huolehdin myös siitä, että asiakkaiden tuotekehi-
tysideat välitetään Trimblen suuntaan ohjelmistokehittäjille – hei-
dän kanssaan teemmekin yhteistyötä lähes päivittäin.

Missä voit auttaa?
 
Autan ohjelmistojen käyttöön liittyvissä haasteissa ja vastuullani 
olevien tuotteiden tuotekehitysideoiden välittämisessä Trimblelle. 
Tarvittaessa voin opastaa myös rakentamisen tiedonsiirtoon liitty-
vissä asioissa.

Mitä pidät työssä tärkeänä asiakkaan hyödyn kannalta?
 
Päivittäisenä tavoitteenani on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa autta-
malla ohjelmistojen päivittäisessä käytössä, kuuntelemalla heitä ja 
heidän toiveitaan sekä keskustelemalla toiveista Trimblen ohjelmis-
tokehittäjien kanssa. 
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Trimble kehittää infra-alan käyttöön ohjelmistoja ja työka-
luja, jotka vievät alaamme vauhdilla scifi-tarinoista tuttuun 
suuntaan. Mallit ovat jo kolmiulotteisia, mutta tulevaisuu-
den tuotteista puhutaan 5D-maailmoina. Malleja ei katsella 
paljain silmin vaan läpi linssien, jotka upottavat mallit osaksi 
todellista maailmaa. Näkemyksiään infra-alan tulevaisuu-
desta kertovat Trimblen Erkki Mäkinen ja Kim Nyberg. 

Erkki Mäkinen, miltä infra-alan tulevaisuus näyttää?    

– 3D-suunnittelu on jo edelläkävijöiden arkea. Kun kurkistamme 
hetken eteenpäin, niin näemme siihen tulevat lisäulottuvuudet: 
rakentamisen aikataulutus (4D), kustannusten ja kalustoresurs-
sien hallinta (5D) ja projektin valmistumisen jälkeen annettavat 
ohjeet omistajalle ylläpitoa varten (6D). Myös reaaliaikainen ra-
kentamisen toteumatietojen seuranta tulee olemaan nopeasti 
arkipäivää. 

Rakennuksen tuotemalli BIM on vauhdilla tulossa infra-alalle, 
ja muiden Pohjoismaiden tavoin Suomi on tässä kärkimaita. 
Muualla edetään regulaation kautta, kuten Saksassa, jossa val-
tiolla on oma infran rakentamisen digitalisaatio-ohjelma. Eng-
lannissa valtio tukee tietomallintamisen hyödyntämistä, ja siellä 
kaikilta toimijoilta edellytetään kykyä toimia level 2 -tasolla. 

Mallien hyödyntämisen lisäksi Suomessa panostetaan standar-
dointiin. BuildingSMART Finland -yhteisö on aktiivisesti muka-
na buildingSMART Internationalin toiminnassa. Siellä keskus-
tellaan, mikä on IFC Rail / IFC Road eli avoin standardi, jota 
käytetään rakennusteollisuudessa, ja miten se tuotaisiin myös 
maanrakennusalalle. 

Ovatko allianssihankkeet tulevaisuutta?    

Trimblellä on erityisesti paneuduttu ST-hankkeisiin, joissa toi-
mivat suunnittelija ja rakentaja sekä allianssihankkeisiin, joissa 
tilaaja, suunnittelija ja rakentaja toimivat yhdessä yhteisen ta-
voitteen eteen. Olemme mielissämme siitä, että PPP- ja allians-
sihankkeet ovat yleistyneet, sillä niissä voi hyvin hyödyntää tie-
tomallien suomia hyötyjä. 

Allianssihankkeissa ne, joilla on intressi tehdä yhteistyötä laa-
dukkaasti ja tehokkaasti, ajavat muita sopeutumaan samaan ta-
voitteeseen. Haluamme olla Trimblen kehittämän ohjelmisto- ja 
laiteteknologian kautta tukemassa tiedonvälityksen kulkua tilaa-
jan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä entistä jouhevammaksi. 

Millä nuoret saadaan houkuteltua infra-alalle?    

Rakentaminen on tänä päivänä nykyaikaisen ohjelmisto-, mitta-
us- ja tiedonsiirtoteknologian sekä koneautomaation hyödyn-
tämistä. Tämä viesti pitäisi välittää tulevaisuuttaan miettiville 
nuorille. Lisätyn, yhdistetyn ja virtuaalitodellisuuden avulla inf-
ra-alan ammattilaisten työpöydille ja koneisiin ollaan tuomassa 
samanlaista käyttäjäkokemusta, mihin nuoriso on tietokonepe-
lejä pelatessaan tottunut. 

Myös oppilaitokset on pidettävä ajan tasalla alan kehittymises-
tä. Trimblen talonrakennuspuolella meillä on akatemia, josta 
oppilaitokset saavat käyttöönsä talonrakentamisohjelmia. Edis-
tämme kansainvälisellä tasolla yhteistyötä yliopistojen kanssa ja 
tuemme oppilaitoksia nuorison kouluttamisessa ohjelmistojen 
käyttöön ja tulevaan työelämään entistä paremmilla valmiuksilla.  

 

Infra-alan tulevaisuudessa tieteisfiktio on faktaa

Erkki Mäkinen, Strategic marketing manager, Trimble
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Kim Nyberg, miltä infra-alan tulevaisuus näyttää?  

Sinne pääsee kurkistamaan kehittämämme Trimble Connect for 
Microsoft HoloLensin avulla. Tällä hetkellä vielä pilottikäytössä 
olevan yhdistetyn todellisuuden eli MR-sovelluksen avulla voi 
pitää globaalin palaverin saman tietomallin äärellä. Kun jokaisel-
la osallistujalla on HoloLens-lasit ja wifi-yhteys, osallistujien tar-
vitsee vain osallistua kutsujan luomaan konferenssiin ja projekti 
lataa mallin automaattisesti. 

Osallistujat pystyvät keskustelemaan reaaliaikaisen puheyhtey-
den kautta ja jokainen osallistuja näkee, mihin muut ovat kat-
seensa suunnanneet. Katse näkyy lasersäteen kaltaisena merk-
kinä, joten kaikki konferenssissa olevat näkevät, mistä mallin 
osasta puhutaan. Esimerkiksi ison infraprojektin monimutkaisen 
mallin kanssa toimiessa on helppoa, kun ei tarvitse sanallista 
selostusta, mitä kohtaa kukin tarkoittaa, vaan säde johdattaa oi-
keaan paikkaan. 

Jo nyt myynnissä olevan Trimblen SketchUp Viewerin avulla saa 
myös tuntumaa tulevaisuuteen. Se on ollut saatavilla sovellus-
kaupoista loppuvuodesta 2016 lähtien. 

Milloin yhdistetty todellisuus (MR) on arkipäi-
vää infra-alan suunnittelussa ja rakentamisessa?  

Arvioisin, että kolmen vuoden sisällä jo paremmatkin MR-lait-
teet ovat kuluttajahinnoissa. Nyt HoloLens-lasit maksavat 
noin 3 000 ja SketchUp Viewer for HoloLens -ohjelma 1 500 
euroa. Sovellusta on jo ostettukin, koska on halvempi kokeil-
la linsseillä kuin työmaalla, pystyykö rakenteen rakentamaan.  
Uusi teknologia myös nopeuttaa suunnitteluprosessia ja paran-
taa suunnittelun laatua. 

Tablettipohjaisen Google Tango -laitteen tai Lenovon tabletin 
saa suomalaisesta verkkokaupasta noin 500 eurolla, jolla pää-
see jo MR-maailmaan kiinni, mutta tarjolla on vasta yksinkertai-
sia sovelluksia. Niillä voi esimerkiksi tabletin läpi katsoa ja virtu-
aalisesti mitata, miten leveä edessäsi oleva pöytä on tai mitata 
seinän nurkasta nurkkaan. Tarjolla on myös yksinkertaisia sisus-
tussuunnitteluohjelmia, mutta niistä en ainakaan kotona uskalla 
sen enempää puhua. 

Millä nuoret saadaan houkuteltua infra-alalle?   

Lapset oppivat tekemällä ja omaksuvat mitä vaan – jopa kau-
punkisuunnittelua – ja saattavat saada kipinän alalle innostavan 
harrastustoiminnan ansiosta. Pääkaupunkiseudulla on yhteisö 
Arkki, joka on jo 20 vuotta kouluttanut lapsia 5-vuotiaista lu-
kioikäisiin. He aloittavat muovailuvahalla ja piirtämällä, jonka 
jälkeen pikkuhiljaa ottavat CAD-ohjelman, SketchUpin tai vas-
taavan käyttöön ja siten oppivat arkkitehtuurin perusteet. 

Trimble on mukana OtaKeila-hankkeessa, jossa olemme valjas-
taneet Arkkiin osallistuvat lapset suunnittelemaan tekosaarelle 
aseman Helsingin edustan tunneliprojektiin. Olin paikalla, kun 
50 lasta pääsi katsomaan omia tuotoksiaan HoloLenseillä. He 
olivat innoissaan löytäessään omat rakennuksensa saarelta, ja 
toivon, että kokemus jää kytemään ja ohjaa heidän tulevaisuu-
tensa ratkaisuja. 

Kim Nyberg, teknologiajohtaja, Trimble 
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