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Kuka, mistä ja millä kokemuksella?

• Jyrki Metsola, Liiketoimintajohtaja (Vice President) CADMATIC Oy:ssa
(8/2019 =>) heinäkuussa 2019 tehdyn yrityskaupan myötä (Kymdata Oy:n 
omistus siirtyi suomalaiselle CADMATIC Oy:lle).

• CADS-ohjelmistoja kehittäneen Kymdata Oy:n palveluksessa vuodesta 1989 ja 
osakkaana sekä toimitusjohtajana 1998-2019.

• CADMATIC Oy on suomalainen, kansainvälisesti toimiva yli 200 CAD-
ammattilaisen yhtiö, jolla on kolme päätoimialaa: Marine, Process & Industry 
ja Construction.

• CADMATIC on Suomen kuudenneksi (6.) kannattavin ohjelmistoyhtiö (Tivi 250 
tutkimus, 2019)

• Runsaat 3 000 yritystä Suomessa käyttää CADS Electric-suunnittelujärjestelmää 
(jatkossa: CADMATIC Electrical)  sähkö/automaatiosuunnittelussa 
(rakennussähköistys, teollisuuden sähkö/automaatiosuunnittelu).

• Rakennussähköistyksessä asiakkaina sekä suunnittelutoimistoja että 
sähköurakoitsijoita => ymmärrys koko ketjusta

• Tulevien sähkösuunnittelun ammattilaisten kouluttaja
• Kaikissa Suomen sähkö/automaatiopuolen opetusta antavissa 

ammattikorkeakouluissa annetaan opetusta CADS Electricillä

• Noin 6 000 opiskelijalisenssiasiakasta, joista noin 70 % sähkö/automaatioalan 
opiskelijoita



BIM eli Building Information Modeling

• Niin kauan, kun tietomallintamisesta on puhuttu ja sitä on tehty, on katse ollut vahvasti 
mallintamisessa (3D).

• Välillä (tai useinkin) unohtuu se tosiasia, että tietomallintamiseen liittyy vahvasti myös 
tieto.

• 3D-mallintamisen hyödyt ovat selkeät:

• Eri suunnittelualojen yhteensovittaminen, mm. törmäystarkastelut ja tilatarpeiden 
määrittely

• Tarkempi suunnittelu? ”Näin nämä on tarkoitus asentaa”

• Kuitenkin… jo tietomallintamisen (BIM) alkuaikoina nostettiin keskeisesti tiedon, siis myös 
varsinaisen tuotetiedon merkitys, mm. kiinteistön elinkaaren aikaisen hyödyntämisen 
osalta (tästä enemmän Tero Järvisen esityksessä)

• Tähän päivään asti BIM:n hyödyntäminen on kuitenkin vahvasti keskittynyt itse 
suunnitteluvaiheeseen



Rakennussähkösuunnittelun kokonaiskuva CADin näkökulmasta
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Pointteja:

• Rakennussähkösuunnittelu on 
paljon muutakin kuin 
mallintamista

• Viime kädessä kyse on 
suunnittelutiedon 
esittämisestä eri tavoilla 
(mallissa, piirustuksessa, 
luetteloissa, 
siirtotiedostoissa…)

• Ja näin kyse on viime kädessä 
saman tiedon esiintymisestä 
eri paikoissa (”esiintymät”)



Komponentin tiedon matka valmistajan tiedoista BIM-malliin 1/2

• Valmistajan tuotesivut
• Sähkönumerot.fi –palvelu
• CAD-ohjelmistojen 

tuotetiedot
• Käyttäjien tuottamat 

tuotetiedot

• Projektin tuotemallit

• Tuotteen esiintymät itse 
suunniteltavassa 
rakennuksessa



Komponentin tiedon matka valmistajan tiedoista BIM-malliin 2/2

• Ja lopulta haluttu tuotetieto 
on myös BIM-mallissa (IFC) 
ja hyödynnettävissä 
erilaisten ohjelmistojen 
toimesta

Teknisesti asia siis onnistuu….

Mutta miten käytännössä?



Tiedon hyödyntämiseen liittyvä “viitekehys” rakentamisessa

Ohjelmistot

Osaaminen

Tapa toimiaStandardit

Liiketoimintahyöty

• Tietokentät ja arvot
• Vaaditut arvot
• BIM:ssä: Propertysetit
• Tiedostomuodot

• Rakennuttajalle?
• Suunnittelutoimistolle?
• Urakoitsijalle?
• Laitevalmistajille?

• Tiedonhallintaan liittyvät toiminnallisuudet ja 
teknologia

• Tahtotila yhdessä kehittämiseen
(OpenBIM vs. ”Suljettu BIM”)

• Yksittäisen suunnittelijan ja 
organisaation osaaminen ns. 
”älykkäämmän CAD-
suunnittelun” tuottamiseen

• ”Kyllä osaan, olen käyttänyt 
15 vuotta”

• Kuinka hyvin rakentamisprosessi tukee 
tiedon järkevää hyödyntämistä?

• Kiire, sähkösuunnittelun rooli + missä 
vaiheessa mukaan jne.

FINLAND



Miksi sähkösuunnittelutoimisto veisi tiedonhallinnan pidemmälle?

• ”Olisihan tuo hyvä, mutta kun piirustukset pitää saada huomenna valmiiksi”

• Suunnittelu on yhtä muutosta

• Voisiko panostaminen tiedonhallintaan helpottaa muutosten tekemistä?

• Laadunvarmistus

• Miten varmistan, että tiedot ovat varmasti muuttuneet jokaiseen dokumenttiin ja tietomalliin?

• Voisinko tarjota tilaajalle ja muille projektin osapuolille enemmän kuin ennen?

• Vaikka siitä ei maksettaisikaan enempää, niin syntyisikö siitä meille kilpailuetua?

• On pakko
• Kilpailijat tekevät niin

• Kilpailijamaissa (Viro?) tehdään niin

• Tilaaja vaatii

• Allianssimallissa kaikki hyödymme, kun kehitämme yhteistyötä järkevästi (vaikkapa se kuuluisa ”sähköinen määrälaskenta”



STK-tietopalvelut Oy on 
rakentanut 

Sähkönumerot.fi –
palveluun rajapinnan

=> ETIM-tiedot 
suunnittelujärjestel-miin

Kymdata Oy pilotoi ja on 
kehittänyt CADS Electric –

suunnitteluohjelmiston 
toiminnallisuuksia niin, 
että ohjelmisto tukee 

ETIM-tietojen 
hyödyntämistä 

suunnitteluprosessissa

Granlund ideoi ja 
kokeilee ETIM-tietojen 
käyttömahdollisuuksia 

pilottikohteen 
sähkösuunnittelussa ja 

dokumentoinnissa

(KOy Raitinkartano, 
Tapiola)

…Ottaen huomioon koko 
rakennusprosessi, kaikki 

sen osapuolet ja teknisten 
tietojen hyödyntäminen 

koko toimitusketjussa

KIRA-digi –projekti: ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen 
hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa



Nyt keskitytään 
suunnitteluvaiheeseen, 
pitäen kuitenkin vahvasti 
mielessä koko 
rakentamisprosessi.

Vaaditut arvot, esim. IP-
luokka => Erikseen 
määritelty tuotetiedossa, 
että on vaadittava arvo => 
tieto tästä menee läpi koko 
prosessin.



Reaaliaikainen linkki: 
Sähkönumeron perusteella 
voidaan hakea CADS 
Electriciin tuotteen ETIM-
tiedot Sähkönumerot.fi -
palvelusta

Hyödynnetään edellisessä 
KIRA-digi –projektissa 
(STK) tehtyjä määrityksiä 
keskeisistä ETIM-tiedoista 
(”SURA”-tiedot)

Tämä on kokonaisvisio, 
mutta edetään askel 
kerrallaan ja asiat arkeen 
jalkauttaen!



• ETIM-tietojen liittäminen suunnitelmiin antaa mahdollisuuden hyödyntää kerran syötettyä tietoa myös prosessin seuraavissa 
vaiheissa ja niissä käytettävissä ohjelmistoissa (mm. tarjouslaskentaohjelmistot, tietomallit jne.). 

• CADS Electriciin on tehty toiminnallisuuksia, joilla voidaan ladata tuotteiden ajanmukaiset ETIM-tiedot Sähkönumerot.fi-
palvelusta, sekä toiminnallisuutta niiden tietojen hyödyntämiseen sähkösuunnitelmaa tehtäessä CADS Electricillä.

• Laitteille voidaan määritellä myös teknisiä vaatimuksia ETIM-tietojen avulla.
Tämä helpottaa ja velvoittaa lopullisten tuotteiden valintavaiheessa valitsemaan suunnittelijan määrittelemien teknisten 
vaatimusten mukaiset tuotteet

Miten ETIM-tiedot käytännössä näkyvät suunnitteluohjelmistossa:
Case CADS Electric



• Laitteille, kaapeleille jne. liitetyt ETIM-tiedot saadaan myös näkyviin piirustuksessa. Tieto on dynaaminen, eli tiedon 
muuttuessa, se päivittyy automaattisesti kuvaan. Tieto saadaan myös valaisinluetteloihin, kaapeliluetteloihin jne. tai 
vaikkapa toisen ohjelmiston siirtotiedostoon.

• Tiedot siirtyvät myös tietomalliin (IFC),
jossa ne näkyvät laitteen ominaisuuksina.

Miten ETIM-tiedot käytännössä näkyvät suunnitteluohjelmistossa:
Case CADS Electric



• Pilottiprojektina toimii Koy Raitinkartano (Tapiola, Espoo)
• Sähkösuunnittelun toteuttaja ja ETIM-ominaisuuksien pilotoija 

Granlund Oy
• Projekti toteutetaan allianssimallilla, joka osaltaan parantaa 

mahdollisuuksia myös suunnittelijan ja urakoitsijan välisen 
tiedonsiirron pilotointiin

• Tilanne 11.11.2019:
• Projekti on edelleen työn alla.
• ETIM-tietojen pilotoinnin kriittisin asia on ollut puutteet 

tuotteiden ETIM-tiedoissa Sähkönumerot.fi –palvelussa.

=> Korostaa jälleen sitä, että asiat eivät etene, jos emme 
yhdessä koko ala (rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, 
laitetoimittajat, ohjelmistoyritykset) määrittele yhteistä 
tavoitetilaa koko prosessin kehittämiseksi.

ETIM-tietojen pilotointi todellisessa projektissa

Lähde: Granlund



Sähköinen määrälaskenta rakennussähköistyksessä

”Kehittäisittekö ohjelmiston, joka tulkitsisi PDF-tiedostosta, 
että tuo pikselikasa on pistorasia?

…. Mutta kun se pistorasia tietää olevansa pistorasia CAD-
suunnitelmassa!

Jos  vielä kerran muutama sana sähköisestä määrälaskennasta…



Sähköinen määrälaskenta rakennussähköistyksessä

• Eräs TATE-alan keskeinen vaikuttaja Suomessa: ”Virallisesti olen luovuttanut tämän asian 
edistämisen. En vain jaksa enää.”

• Kun määriä lasketaan piirustuksista, puhutaan kansantaloudellisesti kymmenistä miljoonista 
euroista, mitä hukataan, kun lasketaan käsin piirustuksista. Jokuhan nekin kulut lopulta 
maksaa….

• Teknisesti asia on ollut mahdollista jo 20 vuotta, kyse lienee puhtaasti sopimustekniikasta ja 
pelisääntöjen luomisesta.

• YTV 2012 –vaatimusten täydentävä liite ”Osa 4. Talotekninen suunnittelu, Määrälaskennan 
prosessiohje” määrittelee prosessia ja vastuita. Vastuiden osalta ohje toteaa:



Tutkimusdataa: Suunnittelutoimistotutkimus (TNS Gallup 2016)

TOIMITTAAKO MÄÄRÄLASKENTOJA SÄHKÖISESTI SÄHKÖURAKOITSIJOILLE (%)
Rakennussähkösuunnittelua tekevät
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Tutkimusdataa: Suunnittelutoimistotutkimus (TNS Gallup 2016)

MIKSI EI TOIMITA MÄÄRÄLASKENTOJA SÄHKÖISESTI AINA TAI OLLENKAAN (% niistä, 
jotka eivät toimita)
Rakennussähkösuunnittelua tekevät

54

26

11

3

1

2

2

%

Meiltä ei ole pyydetty määrälaskentatietoja

Kustannuskysymys, tietojen tuottamisesta ei
makseta meille

Vastuukysymys, eli kuka vastaa tietojen
oikeellisuudesta

Urakoitsijoilla ei ole valmiuksia hyödyntää tietoja

Määrätietojen tuottaminen käyttämästämme CAD-
ohjelmistostamme on liian vaikeaa

Joku muu syy, mikä?

Ei osaa sanoa

2016, N=150



Tutkimusdataa: Suunnittelutoimistotutkimus (TNS Gallup 2016)
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 CAD-suunnitteluohjelmistojen kustannustehokkuus (lisenssi- ja
ylläpitokustannukset) on jatkossa entistä tärkeämpi asia

 Tietomallintamisen kehittyminen edellyttää sähköalan
tuotetietokantojen selkeää lisääntymistä CAD-ohjelmistoissa

 Tulevaisuudessa CAD-suunnitteluohjelmiston tulee tarjota työkalut
koko suunnitteluprosessiin, hankesuunnittelusta

toteutussuunnitteluun

 Sähköinen määrälaskenta (suunnittelija tuottaa urakoitsijoille
määrätietoja) on arkipäivää viiden vuoden kuluttua

 Sähköisen määrälaskennan yleistyminen on ennen kaikkea kiinni
rakennuttajista

 Tietomallintaminen tulee olemaan päätoimintatapa
rakennussähkösuunnittelussa viiden vuoden kuluessa.

 IFC syrjäyttää DWGn rakennusprojektien
päätiedonsiirtoformaattina viiden vuoden kuluessa

Täysin samaa mieltä (4) Melko samaa mieltä Ei osaa sanoa

Melko eri mieltä Täysin eri mieltä (1)
Rakennussähkösuunnittelua tekevät 
suunnittelutoimistot N=161



”Urakoitsija tarvitsi sähköistä määrälaskentaa
- suunnittelija pyydettiin apuun”

• ”Suunnitelmat sisältävät niin paljon järjestelmiä, että 
yksittäisen järjestelmän laitteiden laskenta paperisista 
mustavalkotasokuvista on miltei mahdotonta”

• ”Laitehankintoja varten tarvittiin täsmälliset määrät 
laitteista kullakin hankintapaketin alueella, minkä vuoksi 
keskustelujen jälkeen päädyimme sähköiseen 
määrälaskentaan”

• ”Kappaletavaran osalta ei ole mitään epäselvää. 
Sähköinen määrälaskenta on ylivoimaisen nopea ja tarkka. 
Joku voi epäillä metritavaran laskennan tarkkuutta, mutta 
kyllä siinäkin sähköinen laskenta on ehdottoman hyvä.”

• Projekti: Lappeenrannan teknisen yliopiston, 
LUT:n rakennusvaiheen 1 peruskorjaus

• LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelu: 
Granlund Saimaa Oy

Jani Kiesi, Granlund Saimaa Oy

http://www.cads.fi/index.php/referenssit/projects/urakoitsija-tarvitsi-sahkoista-maaralaskentaa-suunnittelija-pyydettiin-apuun



Miten samaan aikaan merenlahden toisella puolella?
Case: Tallinnan uusi oikeustalo

• Viron valtion omistamien kiinteistöjen ylläpidosta 
vastaavalle Riigi Kinnisvara AS:lle oli luovutettava myös 
rakennuksen ylläpitoon tarkoitettu, ja Riigi Kinnisvara
AS;n informaatioteknologiavaatimuksia vastaava BIM-
malli

• Oikeustalon sähkösuunnittelun ja –mallinnuksen (myös 
lopullisen toteutusmallinnuksen) teki CADS Electric –
asiakas ITK Inseneribüroo OÜ.

• Projektissa hyödynnettiin CADS Electricin 
lisätietotoimintoja, joiden avulla sähkökomponentteihin 
voidaan määrittää kaikki tilaajan tarvitsemat tietokentät

Tallinnan uusi oikeustalo
Nettopinta-ala: 25 000 m2, 10 kerrosta.
Valmistunut kesällä 2018



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

Digital Twin teollisuudessa: Case SCA Obbola

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

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

XXX

YYY

ZZZ
3DAveva PDMS, Tekla
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