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Key highlights

CADMATIC Today

25.4m€
net sales in 2019

>6,000
customers in 60 

countries

210
# of employees in 2019

8,5m€
EBITDA in 2019

>20 %
annual revenue CAGR

~40 %
of active shipyards are 

using Cadmatic Software

The most competitive integrated software solution for marine, process & 
industry and construction fields for design, engineering and digital 
information management. The biggest CAD software company in Finland.

• Marine segment: Market leader in number of new clients and 2nd in 
turnover in global shipbuilding industry. 40% of all active shipyards 
(with actual orders for commercial ships) worldwide are using 
CADMATIC. 

• Process & Industry: Turnover tripled (3x) within  last three years

• Construction: Strong and long-term investment in Finland, Estonia and 
Sweden. Market leader in electrical and automation design in Finland.

• 6000 customer organizations in 60 countries

• CADMATIC is sixth (6.) most profitable ICT company in Finland
(Tivi magazine, June 2019, Biggest (250) IT companies in Finland survey)

• CADMATIC invested 7th most of the top 100 companies in Finland in 
R&D as a percentage of turnover
(Tekniikka&Talous magazine, A list of top 100 R&D investors in Finland, June 2020)
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Rakentamisessa mukana kolmella suunnittelujärjestelmällä

Rakennussähkösuunnittelu

CADMATIC Electrical

• Tietomallipohjainen, keskitetyn suunnittelutiedon hallinnan 
sisältävä sähkö/automaatiosuunnittelujärjestelmä

• IFC 2x3 CV 2.0 –sertifioitu

• Selkeä markkinajohtaja Suomessa, 64 %:n 
markkinaosuudella rakennussähkösuunnittelutoimistoista
(TNS Gallup 9/2017). Runsaat 3 000 suomalaista yritystä 
käyttää CADMATIC Electricalia.

• Vahvaa oppilaitosyhteistyötä. Kaikki AMK:t antavat 
opetusta Electricalilla + opiskelijaprojektit yhdessä 
suunnittelutoimistokumppaneiden kanssa (mm. Granlund, 
Sitowise)

• Vahvaa kehitysyhteistyötä suomalaisen rakentamisen 
kehittämiseksi, mm. buildingSMART, NSS, STUL, STK (Kira-
digi-projekti)….

• Koko ”ketju” asiakkaina: suunnittelutoimistot + 
urakoitsijat

LVIA-suunnittelu

CADMATIC HVAC

• Tietomallipohjainen, LVIA-suunnitteluun 
kehitetty suunnittelujärjestelmä

• Sisältää työkalut myös 
rakennusautomaatiosuunnitteluun sekä 
energialaskentaan

• IFC 2x3 CV 2.0 –sertifioitu

• Electricalin tapaan voimakasta oppilaitos-
ja kehitysyhteistyötä. 

Rakennesuunnittelu

CADMATIC Building

• Piirustuksista tietomalleihin  -tekniikalla 
toimiva rakennesuunnittelun ohjelmisto.

• IFC 2x3 CV 2.0 –sertifioitu

• Korvaa tehottoman 2D-
perusohjelmistotyöskentelyn

• Vahvaa oppilaitosyhteistyötä ja 
opiskelijaprojekteja yhteistyössä mm. A-
Insinöörien kanssa



Datan korostunut merkitys: Suunnittelusta Digital Twiniin

”Nyt viimeistään on aika ymmärtää, että 
tietomallinnuksessa on kysymys 
suunnitteluobjektien sisältämästä tiedosta, 
ei 3D-kuvista.”
Juho Malmi, Tietomalliasiantuntija, Senaattikiinteistöt

”Kun meillä on vakioitu tapa tuottaa tietoa 
mallinnukseen ja henkinen kypsyys tämän 
merkityksen ymmärtämiseen, meillä on 
samalla mahdollisuus skaalautuvaan 
bisnekseen”
Tero Järvinen, teknologiajohtaja, Granlund

(Molemmat lainaukset: Plaani 1/2021: ”Tietomalleista voisi 

tulla osa kansallisvarallisuutta, josta kaikki hyötyvät”).

Blogi aiheesta:

https://www.cadmatic.com/fi/ajankohtaista/blogi/

data-on-keskiossa-suunnittelusta-digital-twiniin/

https://www.cadmatic.com/fi/ajankohtaista/blogi/data-on-keskiossa-suunnittelusta-digital-twiniin/


Miten suunnitteluohjelmistot jo nyt hyödyntävät tuotetietoa?
Case: LVI-suunnittelu (CADMATIC HVAC)

Tietomallintavassa (BIM) LVI-suunnittelussa 
valmistajakohtaiset tuotetiedot ovat keskeisessä roolissa, 
koska suunnitteluohjelmisto käyttää niitä:

• Mitoittaessaan IV-järjestelmiä: 
päätelaitteet, säätöpellit, äänenvaimentimet, 
palopellit

• Tehdessään lämpömitoitusta:
patterit, linjasäätöventtiilit, patteriventtiilit, putket

• Tehdessään vesimitoitusta: 
vesikalusteet, linjasäätöventtiilit, putket

• Mitoittaessaan lattialämmityksiä: 
jakotukit, putket

Lisäksi:

• Laitteiden todellisten kokojen huomioiminen 3D-
tilavarauksissa

• Tuotekoodit



Miten suunnitteluohjelmistot jo nyt hyödyntävät tuotetietoa?
Komponentin tiedon matka valmistajan tiedoista BIM-malliin 1/2
Case: Rakennussähkösuunnittelu (CADMATIC Electrical ja Sähkönumerot.fi)

Sähkönumerot.fi CADMATIC ElectricalIntegraatio

Myös:

• Valmistajan tuotesivut
• CAD-ohjelmistojen tuotetiedot
• Käyttäjien tuottamat tuotetiedot

• Projektin tuotemallit • Tuotteen esiintymät itse 
suunniteltavassa rakennuksessa

Tieto helposti saatavilla



Miten suunnitteluohjelmistot jo nyt hyödyntävät tuotetietoa?
Komponentin tiedon matka valmistajan tiedoista BIM-malliin 2/2
Case: Rakennussähkösuunnittelu (CADMATIC Electrical ja Sähkönumerot.fi)

Eli… teknisesti tuotetietoasia toimii jo nyt.

Haasteena/”Mitä pitäisi seuraavaksi tehdä”:

• Tietojen vakiointi => mahdollistaa mm. 
koneluettavuuden
• IFC antaa suuren vapauden kirjoittaa 

tuotetietodataa eri kenttiin, ”villi länsi”, mm. 
ohjelmistovalmistajien omat propertysetit
IFC:ssä.

• Rakentamisprosessi
• Kuka syöttää tuotetietoja, millä 

tarkkuudella, kuka valitsee lopullisesti 
tuotteet, kuka vastaa tuotetiedoista jne. jne.

BIM-tietomalli (IFC)



TATE –tietosisällön vakiointiprojekti

• BuildingSMART Finlandissa käynnistetty (2018-2019?) talotekniikan tietosisältöjen vakiointiprojekti

• Kesällä 2019 julkaistu bSF TATE-propertyjen vakiointitaulukko => Perustana jatkotyölle

• ManseBIM-ryhmä ja Datacubist Oy on kehittänyt ajatuksen objektien tunnistamisesta.

• Granlund, Sweco ja Ramboll ovat yhteistyössä tehneet määrittelytyötä laitenimien kategorisoinnista (bSF-
TATE –yleisnimistö)

• Ollut lausuntokierroksilla, on pidetty webinaareja jne.

• Vuoden 2021 aikana määrittelyiden integrointi suunnitteluohjelmistoihin?

• Asian pilotointia

• Virallinen julkistus YTV (Yleiset tietomallivaatimukset) –päivityksen yhteydessä (202?)



Vakiointiprojekti: Miten objekti tunnistetaan?

Vakionimet
ja kategoriat

Vakioidut propertyt

Propertyset ”bSf_Object”
- Object Main Group
- Object Subgroup
- Object Generic Name
- Object Generic Abbreviation
- Object Hierarchy Code

Sisältö:
Vakioidut laitenimet

Esimerkki: ” Ilmamääräsäädin”
- KANAVISTOLAITTEET
- ILMAVIRTASÄÄTIMET JA –PELLIT
- Ilmamääräsäädin
- IMS
- LVI-07-03-003

1 2 3

Lähde: Granlund Oy



Vakiointiprojekti: Miten tietosisältö vakioidaan?

Vakioidut propertyt Käyttötapaustaulukot

Sisältö:
Propertysettien
nimet ja niihin 
kuuluvat propertyt

1 2 3

Lähde: Granlund Oy

Käyttötapaustaulukko
”Spreadsheet from Hell”

Esimerkki: ”Ilmavirtasäädin”
- System Name
- System Code
- Manufacturer
- Product Name
- Connection Size
- Design Volume Flow
- Measured Volume Flow
- …



ETIM tarjoaa standardiratkaisun tarkkaan tuotetietoon 1/2
Case: CADMATIC Electrical ja KIRA-Digi –projekti: ”ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen 
sähkösuunnitteluprosessissa”

• Kira-Digi –hankkeessamme ”ETIM-standardin mukaisten 
teknisten tietojen hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa” 
(2018-2019)

1) Määrittelimme yhdessä (Cadmatic, STK, Senaattikiinteistöt, 
STUL, NSS, Granlund), miten ETIM-tietoja voitaisiin hyödyntää 
suunnitteluvaiheessa, mutta myös tarjouslaskennassa ja 
toteutusvaiheessa ja 

2) kehitimme CADMATIC Electrical –ohjelmistoon ETIM-
toiminnallisuuksia.

3) ETIMin käyttöä testattiin Granlundin toimesta Koy
Raitinkartano (Tapiola, Espoo) –projektissa.



ETIM tarjoaa standardiratkaisun tarkkaan tuotetietoon 2/2
Case: CADMATIC Electrical ja KIRA-Digi –projekti: ”ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen 
sähkösuunnitteluprosessissa

Mitä ETIM-tieto mahdollistaa sähkösuunnittelijalle ja koko 
projektille?

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

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

• Tuotteiden kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu helpottuu

• Kiinteistön ylläpitovaiheessa, jos uusittava/huollettava tuote on 
poistunut markkinoilta, ETIM-tiedon avulla löytyy 
sopivuudeltaan paras vaihtoehtoinen tuote.

• Jne. Jne.



SÄHKÖINEN MÄÄRÄLASKENTA
Jokohan… Koska teknisesti se olisi mahdollista!

• ”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.”

Jani Kiesi, Granlund Saimaa Oy

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

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



Yhteenveto:
Suomalaisen rakentamisen kehittäminen on meidän yhteisissä käsissä 

Voimme kehittää yksittäisiä osa-alueita, 
mutta toivottu lopputulos ei ole 
mahdollista, ellemme yhdessä ja 

kokonaisvaltaisesti kehitä tapaamme toimia 
suomalaisessa rakentamisessa.

Kun vieläpä haaveilemme Digital Twinistä!

Ohjelmistot

Osaaminen

Tapa toimia = 
Rakentamisprosessi

Standardit/
Vakiointi

Tuotetietojen 
aktiivinen 

tuottaminen



Kiitos!


