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Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus elementtisuunnittelijalle Betset Extractor -ohjelman
käyttöönottoon ja varsinaiseen käyttöön. Betset Extractor on Betset-yhtiöiden omistama ohjelma,
joka poimii tietomallista betonielementtivalun kannalta tarpeelliset määrätiedot. Ohjelman
tarkoitus on helpottaa betonielementtiteollisuuden tuotannonohjausta.

Työn kohteena olleessa projektissa käytettiin Tekla Structures 2017i -ohjelmaa
tietomallintamiseen ja Trimble Connect -ohjelmaa kommunikointiin osapuolten kesken. Työssä
käsiteltiin BEC2012-elementtisuunnittelun mallinnusohjeen tärkeimmät kohdat tietomallin
jatkohyödyntämiseksi, sekä esiteltiin Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Lopussa on
yksityiskohtaiset ohjeet Betset Extractorin käyttöönottoon ja käyttöön ja esitetään ongelmien
ratkaisut.

Betset Extractor on yksi tietomallia hydyntävistä ohjelmista, ja tällaisten ohjelmien käyttö tulee
tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti lisääntymään. Ohjelma ei vaadi juurikaan mitään
mallintamisen yleisistä ohjeistuksista poikkeavaa, joten mallinnettaessa mallinnusvaatimusten
mukaan, ohjelman käyttö ei vaadi kovin paljon lisätoimenpiteitä.

Betset Extractor pienentää elementtituotannon kuluja säästämällä aikaa, joka kuluu
valutarvikkeiden käsinsyöttämiseen, mikä on myös rakennuttajan etu.
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The aim of the thesis was to create instructions for the element designer, for the introduction and
actual use of Betset Extractor. Betset Extractor is a program owned by Betset companies,which
extracts the data required for concrete element casting. The purpose of the program is to facilitate
the production control of the concrete element industry.

The project discussed in the thesis used a Tekla Structures 2017i program for data modeling and
Trimble Connect for the communication between the parties. The main points of the instructions
and requirements of BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje for the continued use of the
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1 JOHDANTO

Rakennesuunnittelu tapahtuu nykypäivänä pääsääntöisesti tietokoneavusteisesti ja ny-

kyajan ohjelmat kehittyvät progressiivisesti. Tämän takia moni rakennesuunnittelutoi-

misto on jo siirtynyt tai tulee lähiaikoina siirtymään kaksiuloitteisesta suunnittelusta 3D-

mallinnukseen, ja sitä kautta myös 4D- sekä 5D-suunnitteluun. 4D-ulottuvuudella tarkoi-

tetaan geometriaan perustuvaa 3D-mallia, johon on lisätty jokin lisätieto, usein se on

aika-tieto. 5D-ulottuvuuteen taas kuuluvat muut muuttujat, usein määrä- ja laatutiedot.

(RIL 267-2015, 127.)

Tämän työn tarkoituksena oli luoda kokeilun avulla ohjeistus 5D-suunnittelua hyväksi

käyttävän, Betset Extractor -ohjelman käyttöönottoon ja varsinaiseen käyttöön. Betset

Extractor on Betset-yhtiöiden omistama ja kehittämä ohjelma, jonka tarkoitus on helpot-

taa betonielementtitehtaan tuotannonohjausta. Ohjelman avulla elementtitehdas saa sii-

rettyä valua varten tarvittavat määrätiedot tietomallista suoraan tuotannonohjausjärjes-

telmäänsä.

Ohjelmaa testattiin Turun Kupittaalle rakenteilla olevaan 8-kerroksiseen kerrostaloon.

Työssä pohdittiin, mitä kaikkea ohjelman käyttö vaatii projektilta ja erityisesti elementti-

suunnittelijalta, sekä ratkottiin esiin tulleita ongelmakohtia projektin edetessä. Työssä

käsiteltiin Betset Extractorin käytön kannalta olennaisia ohjelmia siltä osin, kuin niihin tuli

kiinnittää huomiota ohjelman onnistuneen käytön kannalta.

Tässä työssä käytettiin Tekla Structures 2017i -ohjelmaa tietomallintamiseen, Trimble

Connect -ohjelmaa kommunikointiin osapuolten kesken ja Betset Extractor -ohjelmaa

valutietojen siirtämiseen mallista tuotannonohjausjärjestelmään. Projekti mallinnettiin

BEC2012-elementtisuunnittelun mallinnusohjeen mukaan. Työn tilaajana toimi Sweco

Rakennetekniikka Oy.
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2 BIM ELI RAKENNUKSEN TIETOMALLI

BIM-teknologialla (Building Information Modeling, BIM eli rakennuksen tietomalli) raken-

nuksesta luodaan tarkkoja mittoja ja tietoja käyttäen kolmiulotteinen malli, joka sisältää

paljon tietoa rakennuksesta ja sen elinkaaresta digitaalisessa muodossa jota pystyy hyö-

dyntämään rakentamisen eri vaiheissa. (Eastman ym. 2011, 1.)

2.1 Tietomallinnusprosessi

Tietomallinnetun hankkeen perusoletus on, että kerran luotua digitaalista tietoa pysty-

tään käyttämään tarvittaessa, rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kun taas perinteisessä

hankkeessa merkittävä osa tietoa häviää rakennuksen valmistumisen jälkeen, kun tiedot

siirretään kiinteistöhallinnan tietokantoihin ja huoltokirjoihin. (RT 10-10992, 2.)

Tietomallinnusprosessi alkaa heti tarveselvityksestä. Rakennnussuunnittelija laatii tarvit-

taessa alustavat suunnitelmat ja karkeat visualisoinnit sekä havainnollistukset käyttäjän

ja/tai rakennuttajan kanssa. Rakennuttaja tekee hankepäätöksen. (RT 10-10992, 8.)

Hankkeen valmisteluvaiheessa päätetään tietomallintamisen laajuus. Mallintamisella

voidaan pyrkiä rakennushankkeen koko elinkaaren kattavaan hallinnointiin tai mallinta-

minen voidaan rajoittaa joihinkin osapuoliin tai jollekin osalle hanketta. Hankkeelle ase-

tettu mallinnustaso määrittelee myöhemmin suunnittelijan osaamistason. Laajoissa ja

erikoisissa kohteissa valitaan tietomallikoordinaattori. (RT 10-10992, 8.)

Suunnittelun valmisteluvaiheessa tarkennetaan mallintamisen vaatimukset ja haluttavat

tuotokset, jotka kirjataan ylös suunnittelutarjouksiin ja -sopimuksiin. Hankeeseen vali-

taan suunnittelijat, jotka pystyvät täyttämään aiemmin asetetut vaatimukset ja tuotta-

maan halutut asiakirjat. (RT 10-10992, 8.)

Suunnittelun aloituspalavereissa selvitetään kaikkien suunnitteluosapuolten lähtötieto-

tarpeet, päätetään tallennusmuodoista, tiedottamisesta, muutosten hallinnasta ja muista

menettelytavoista. (RT 10-10992, 9.) Tietomallista tehdään luovutussopimus, jossa tulee

ottaa huomioon ainakin

· sopimuksen osapuolet

· mihin käyttötarkoituksiin tietomalli luovutetaan
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· tietomallin tiedostoformaatit ja toimituksen sisältö

· vastaanottajan oikeus luovuttaa malli kolmansille osapuolille

· tietomallin luovutuksen korvausperusteet

· tietomallin jokaisen rakenneosan suunnitteluvaiheen statustiedon käyttöLuovute-

taanko malli pysyvästi vai määräaikaisesti

· onko luovutus kertaluonteinen vai tehdäänkö se säännöllisin väliajoin

· luovutuksiin liittyvä mallin sisällön oikeellisuuden tarkastaminen

· tietomallin käytön vastuurajojen määrittely

· luovutetaanko vain käyttöoikeus vai myös immateriaalioikeudet

(Betoniteollisuus ry, 2016).

Ehdotussuunnitteluvaiheessa vertaillaan ja valitaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti

karkeasti mallinnetuista suunnittelurakaisuista, jotka on tuotettu esimerkiksi suunnittelu-

kilpailulla, kohteeseen sopivin vaihtoehto. (RT 10-10992, 9.)

Yleissuunnitteluvaiheen tavoite on rakennusluvan hakeminen. Malleissa tulee olla tässä

vaiheessa kaikki välttämättömät tiedot tarvittavien lupadokumenttien mallista ulossaami-

seen, viranomaiskäsittelyä varten. Arkkitehtisuunnittelu on tässä pääosana, mutta malliin

saatetaan tuottaa tässä vaiheessa myös rakennesuunnittelun ja talotekniikkasuunnitte-

lun tietosisältöä. (RT 10-10992, 10.)

Hankintoja palvelevassa suunnitteluvaiheessa eri suunnittelijoiden mallit kooataan yh-

teen yhdistelmämalliin ja tarkistetaan suunnitelmien yhteensopivuus, sekä korjtaan tör-

mäyskohdat. Yhdistelmämallista tuotetaan urakkatarjousasiakirjat. (RT 10-10992, 11.)

Toteutussuunnittelun ja rakentamisen valmisteluvaiheessa malliin lisätään yksityiskotai-

set tarvike-, tuote- materiaalitiedot. Tarkoitus on saada mallista toteutuskelpoiset piirus-

tukset ja määräluettelot. (RT 10-10992, 12.)

Rakentamisen aikana mallia käytetään suunnitelmienmukaisuuden varmistamiseen, ai-

kataulun seurantaan ja resurssien suunnitteluun.Vastaanotto- ja käyttöönottovaiheessa

kaikki mallit tallennetaan aiemmin sovitulla tavalla. Jos hanke on sovittu dokumentoita-

vaksi mallipohjaisesti, on kohteen käytön ja ylläpidon kannalta tärkeää, että hankkeen

eri osapuolet päivittävät malliin toteutuneet tiedot. (RT 10-10992, 13.)

Käyttö- ja ylläpitovaiheessa kohteen tietoihin tehtävät muutokset tulee tehdä alkuperäi-

seen mallin ja mallia on pidettävä ajantasalla, jotta sitä pystytään käyttämään hyödyksi

rakennuksen koko elinkaaren ajan. (RT 10-10992, 13.)



10

2.2 Tietomallipohjainen elementtisuunnittelu

Tietomallipohjaiselle suunnittelulle on luotu ohjeistuksia, joilla on pyritty luomaan yhteiset

pelisäännöt mallinnuksen osalta. Vuonna 2012  Rakennustieto  julkaisi  ensimmäiset

kansalliset tietomallivaatimukset: Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012, 14-osan sarjan

joka käsittää seuraavat asiat:

· Osa 1 Yleinen osuus (RT 10-11066)

· Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus  (RT 10-11067)

· Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu (RT 10-11068)

· Osa 4 Talotekninen suunnittelu (RT 10-11069)

· Osa 5 Rakennesuunnittelu (RT 10-11070)

· Osa 6 Laadunvarmistus (RT 10-11071)

· Osa 7 Määrälaskenta (RT 10-11072)

· Osa 8 Havainnollistaminen (RT 10-11073)

· Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä (RT 10-11074)

· Osa 10 Energia-analyysit (RT 10-11075)

· Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen (RT 10-11076)

· Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana (RT

10-11077)

· Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa (RT 10-11078)

· Osa 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa (RT 10-11079)

(Rakennustieto Ry)

Sarjan viides osa käsittelee rakennesuunnittelua, ja sisältää vaiheittaiset tietomallin laa-

juus- ja tarkkuusvaatimukset. Ohjeen mukaisesti mallintamalla, tietomallilla on hyvä

pohja jatkohyödyntämiseen. (Kautto T. Betoni 1/2012, 40.)

Yleisten tietomallivaatimusten rinnalle on laadittu täydentävä ohjeistus elementtien mal-

lintamiseen: BEC2012 elementtisuunnittelun mallinnusohje. Se on syntynyt elementtite-

ollisuuden tarpeesta seurata projektin etenemistä ja saada tarpeelliset tuotevalmistus-

tiedot suoraan mallista, mihin YTV2012 ohjeistuksen tarkuus ei riitä ilman lisäyksiä.

BEC2012 käsittelee jokaisen elementtityypin mallinnusta erikseen, niin että kaikki tärkeät

tiedot saadaan oikealla tavalla näkymään raportteihin. Ohjen loppuosassa spesifioidaan

toiminnot TS-ohjelman osalta. Tästä jäljempänä lisää. (Kautto T. Betoni 1/2012, 40–42.)
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3 TEKLA

3.1 Yleistä

Vuoden 1966 alussa muutamat insinööritoimistot perustivat yhteisen ohjelmistoyrityksen

nimeltä Teknillinen laskenta Oy Helsingissä. Myöhemmin yrityksen kutsumanimeksi va-

kiintui Tekla. Teklan palveluihin kuului atk-konsultointi, laskentapalvelut, koulutuskurssit

ja ohjelmistojen kehitystyö. Vuonna 1968 rakennesuunnittelu, maarakennus ja tiesuun-

nittelu olivat Teklan ohjelmistokehityksen pääosassa. Vuonna 1976 otettiin graafinen tu-

lostus ja piirturiohjelmistot käyttöön. Vuonna 1980 yhtiön nimeksi muuttui virallisesti

Tekla Oy. Vuonna 2010 Teklan asiakkaita oli lähes 100 eri maassa, Tekla Structures -

lisenssejä myytiin yli 18 000 ja Teklalle myönnettiin 2009 vuoden kansainvälistymispal-

kinto. Vuonna 2011 Teklasta tuli osa Trimble-konsernia. (Trimble Solutions Oy 2019.)

Teklan nettisivuilla esitellään seuraavat ohjelmat:

· Tekla Structures, Teklan tunnetuin tuote erilaisten rakennusten ja rakenteiden

tietomallitamiseen. Muita ohjelmia käytetään TS:n rinnalla.

· Tekla Model Sharing, tietomallinnustiimityökalu joka mahdolistaa mallin jakami-

sen projektiin osallistuvien kesken ja jäsenet voivat tarkastella, sekä muokata,

mallia sijainnistaan riippumatta. Ohjelman avulla muutokset saadaan vaivatto-

masti päivitettyä malliin, näin ollen projektin osalliset ovat aina ajan tasalla, joten

yhteistyö on sujuvaa ja nopeaa.

· Trimble Connect, yhteistyöalusta ajantasaisen mallin katseluun missä vain kän-

nykän näytöltä, tabletilta, tietokoneelta tai vaikka virtuaalilasien avulla. Ohjelman

avulla voidaan viestiä suoraan mallissa.

· Tekla Tedds automaisoi toistuvat rakennustekniset laskelmat.

· Tekla Structural Designer, automatisoitu betoni- ja teräsrakenteiden mitoitusoh-

jelmisto, sisältää Eurokoodin Suomen, Ruotsin ja Norjan kansalliset liitteet.

· Vico-ohjelmistot: Vico Scedule Planner on aikataulutusohjelma, jota voi käyttää

myös ilman tietomallia. Se seuraa prosentuaalisia valmiusastetietoja näin varmis-

taen aikataulussa pysymisen. Vico Office on aikataulutus- ja kustannuslaskenta-

ohjelmisto, joka toimii tietomallin ja Vico Scedule Plannerin kanssa yhdessä.

· Tekla Civil, infrarakentamisen tietomallinnusohjelma.



12

Näiden lisäksi Tekla Warehousessa (Tekla Structuresin ilmainen BIM-arkisto, jossa voi

löytää,  tuoda, asentaa ja jakaa sisältöä sekä sisäisesti että maailmanlaajuisesti) on run-

saasti lisäohjelmia. (Trimble Solutions Oy, 2019.) Projektin kannalta tärkeät ohjelmat ku-

vataan seuraavassa luvussa.

3.2 Tekla Structures

Teklan alkuperäinen rakennustuote oli teräsrakenteiden suunnittelu- ja mallinnusohjelma

Xsteel, jonka kaupallinen versio valmistui vuonna 1993 ja on sen jälkeen kasvanut maa-

ilman eniten käytetyksi. Vuonna 2004 tuli markkinoille Xsteelin pohjalta kehitetty raken-

nesuunnitteluohjelmisto Tekla Structures, johon oli lisätty elementti-, puutavara-, teräs-

betonirakenne- ja rakennustekniikan suunnittelutyökalut.

Nykyään Tekla Structures on edistynein  BIM-ohjelmisto kaikkien rakenteiden toteutus-

kelpoiseen tietomallintamiseen. Ohjelma tarjoaa tiedonkulun suunnitelun, tuotannon ja

työmaan välillä ja tukee hyvin monen ohjelman siirto-formaattia. Tuettujen ohjelmien lista

luettavissa TS:n nettisivuilta. (Eastman ym. 2011, 88; Trimble Solutions Oy 2019.)

3.3 Trimble Connect

Trimble Connect on rakentamisen yhteistyöalusta jota voi käyttää missä vain. Ajantasai-

sia tietomalleja, piirustuksia ja muita dokumentteja voi ohjelman avulla tarkastella tieto-

koneen ruudulta, mobiililaitteella ja virtuaalilaseilla (kuva 1).
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Kuva 1. Trimble Connect, tiedonkulkukaavio (Trimble Inc. 2019).

Ohjelmassa kommunikointi tapahtuu tietomallin avulla. Kaikki Trimble Connectiin ladattu

informaatio ja projektihistoria pysyy pilvipalvelussa tallessa. Projektin jokainen osapuoli

voi luoda tehtävän (kuva 2), liittää siihen screenshotin tai jonkun dokumentin, ja seurata

sen valmistumista. Samalla tavalla voi luoda kysymyksen ja kommentin, ja ne voi koh-

distaa tietylle organisaatiolle tai yksittäisille henkilöille. Nettisivujen mukaan, ohjelman

myötä perinteisen sähköposti-kommunikoinnin projektitiimin kanssa voi unohtaa. (Trim-

ble Inc.)
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Kuva 2. Tehtävän lisääminen Trimble Connectissa (Sweco Oy 2019).

Status Sharing on työnkulun seurantaohjelma. Se toimii TS:n, Trimble Connectin työpöy-

täversion, mobiiliversion sekä esimerkiksi tuotannon ERP-järjestelmän kanssa saumat-

tomasti  (kuva 3). Ohjelman avulla voidaan luoda eri ryhmittelyjä tietomallin objekteille.

Ryhmittely tapahtuu värien avulla. Esimerkkejä ryhmittelystä: tuotantotilanteen statuk-

sen, valmistavan tehtaan tai elementtien asennuksen mukaan. Valmistava tehdas tai

esimerkiksi työmaa voi päivittää statukset Trimble Connectiin ja sieltä ne on heti nähtä-

villä kaikille projektin osapuolille, tai näkyvyyden voi myös rajata vain sisäiseen käyttöön.

Värit ja merkitykset voidaan määritellä erikseen ja selitetekstit muuttaa vastaamaan tar-

peita. Ohjelmaan voi luoda useita eri ryhmittelyjä, jotka tallentuvat alasvetovalikkoon,

josta ne on helppo vaihtaa ja tarkastella. Sama alasvetovalikko näkyy myös TS:n Status

Sharingissä ja työnkulkua voidaan seurata myös sieltä Trimble Connectia avaamatta.

(Lee S. 2017.)
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Kuva 3. Status Sharing (Lee S. 2017).

Työn kohteena olleen rakennuksen työnkulkua seurattiin betonielementtitehtaan tuotan-

totilanteen mukaan (kuva 4). Värien merkitykset määriteltiin seuraavalla tavalla:

· Vaaleansininen: Elementtitehtaalla on suunnitelma käytettävissä.

· Sininen: Elementille on määrätty valupäivämäärä.

· Keltainen: Valutyöt on aloitettu.

· Punainen: Elementillä on valukielto.

· Vihreä: Elementti on valmis.

Kuva 4. Tuotantotilanne Trimble Connectissa (Sweco Oy 2019).
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4 BEC2012-ELEMENTTISUUNNITTELUN
MALLINNUSOHJE

4.1 Määritelmä

BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje on luotu elementtiteollisuuden tarpee-

seen saada tarkka määrätieto suoraan mallista. BEC2012 määrittelee betonielementtien

mallinnuksen vaatimukset YTV2012 ohjeita tarkemmin. (Kautto T. 2012, 40) ”YTV2012

osa 5: Rakennesuunnittelu ja BEC2012 elementtisuunnittelun mallinnusohje täydentävät

toisiaan” (Kautto T. 2012, 41).

Noudattamalla BEC2012 Elementtisuunnittelun ohjetta, mallia pitäisi pystyä hyödyntä-

mään samalla tavalla, suunnittelijasta tai suunnittelutoimistosta riippumatta. Mallin-

nusohje käsittelee ensin yleisiä mallinnusvaatimuksia ja lopussa on vielä TS:n ohjelmis-

ton tarkempi ohje toiminnoista. (Betoniteollisuus Ry 2016.)

Ohjeistus käsittelee ensin mallin vaatimuksia yleensä, ja sen jälkeen on yksityiskohtai-

sempi ohjeistus siitä, miten ohjetta käytetään nimenomaan TS-ohjelmistossa. Ohjeistus

tarkastee mallinnusta elementtityypeittäin, missä jokaiselle elementille on määritelty tär-

keät kriteerit, jotka mahdollistavat oikean tiedon siirtämisen raporttiin toivotulla tavalla.

(Kautto T. 2012, 42.)

4.2 Erityisesti huomioitavat asiat

Tietomallin jatkohyödyntämisen kannalta on tärkeää, että sen osat on mallinnettu ohjeen

mukaisesti ja kaikki tiedot ovat oikeilla paikoillaan. Ei riitä, että elementtipiirustuksessa

näkyy kaikki tiedot, sillä ne voi syöttää vääriin kenttiin ja silti näkyä mallissa. Silloin tietoa

jatkokäsittelevät ohjelmat eivät osaa poimia oikeita tietoja vääristä kentistä. On myös

tärkeää, että tarvikkeita on lukumäärällisesti oikean verran elementissä, että automati-

soidun järjestelmän kautta lähtevät tilauslistaukset ovat oikein, eikä kenenkään tarvitse

tarkistaa jokaista elementtiä erikseen, vastaako elementtikuva ja siirtotiedosto toisiaan.

Seuraavaksi on koottu erityistä huomiota vaativia yksityiskohtia:
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Elementtitunnukset

Tietomallinnettavassa kohteessa on käytettävä elementtisuunnittelu.fi-sivustolta löyty-

vän taulukon kirjaintunnuksia (eli TS:ssa CAST_UNIT_PREFX). BEC2012 Elementti-

suunnittelun mallinnusohjeessa annetaan kolme erilaista tapaa elementtitunnusten muo-

dostamiselle:

1.) Käytetään ainoastaan TS:n numerointia

· elementin tunnus on CAST_UNIT_POS, joka on saatu yhdistämällä tiedot

CAST_UNIT_PREFIX ja numeroinnin määrittämää arvoa

CAST_UNIT_SERIAL_NUMBER

· elementtipiirustuksen numero on sama kuin elementtitunnus

· yksilöllinen tunniste on GUID (40 kirjaiminen merkkijono)

· tämä on suunnittelijoiden suosittelema tapa, koska ACN-numeroiden

tuottaminen ja ylläpito vaatii aikaa ja on altis inhimillisille virheille

2.) Käytetään TS:n numerointia ja sen lisäksi ACN-numeroa

· elementtitunnus on TS:ssa myös tässä vaihtoehdossa

CAST_UNIT_POS.

· elementtipiirustuksen numero on sama kuin elementtitunnus

· ACN-numero on erillinen tieto, joka ei sisälly elementtitunnukseen, mutta

esitetään elementtikaaviossa elementtitunnuksen yhteydessä

3.) Elementtitunnus muodostetaan yhdistämällä CAST_UNIT_PREFIX ja ACN-

numero

· Tällä tavoin elementtitunnus on yksilöllinen

· TS:n elementtipiirustus löytyy edelleen numerolla CAST_UNIT_POS

· Elementtipiirustuksen pdf-tiedoston nimessä voidaan luetella niiden ele-

menttien elementtitunnukset, jotka tällä piirustuksella valmistetaan

(Betoniteollisuus 2016,17–18).

On huomioitava, että jokaisessa vaihtoehdossa on käytössä TS:n numeroinnin yhtey-

dessä automaattisesti muodostuva CAST_UNIT_POS-elementtitunnus. Betset Extrac-

torin kanssa toimiessa elementtitunnuksen ja PDF:n tulee muodostua juurikin

CAST_UNIT_POS-tunnuksesta. Opinnäytetyön kohteen elementtitunnuksia jouduttiin

ohjeesta hieman muokkaamaan ja tunnukseksi muodostui kokonaisuus:

CAST_UNIT_POS-ACN.
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Elementtipiirustukseen tämän yhdistelmän vaihtaminen onnistuu seuraavasti (kuva 5):

1. Avaa mikä tahansa elementtipiirustus.

2. Kaksoisklikkaa elementtitunnusta.

3. Valitse esiin tulleesta ponnahdusikkunasta ”Edit template in Template Editor”.

4. Esiin tulee toinen ikkuna, kaksoisklikkaa elementtitunnuksen kenttää ”RUN-

NING_N”.

5. Valitse seuraavasta ikkunasta ”Formula”.

6. Pyyhi Formula-kentässä oleva teksti ja kirjoita seuraava:

GetValue("CAST_UNIT_POS")+"-" + GetValue("ACN").

7. Paina OK, OK, tallenna ja sulje Template Editor.

8. Seuraavan kerran elementtipirustusta avatessasi elementtitunnus on vaihtunut.

Kuva 5. Elementtitunnuksen muokkaaminen (Sweco Oy 2019).

PDF-tiedoston nimen muodostuminen

Betset Extractor -ohjelman onnistuneen käytön kannalta, elementtipiirustuksen PDF-ni-

men tulee muodostua pelkästään CAST_UNIT_POS-tunnuksesta. Yleensä TS:n perus-

asetuksia ei tarvitse muokata ja PDF:n nimi tulee automaattisesti oikein, mutta joskus

tulostusasetuksia on mukattu ja PDF:n nimi muodostuu tähän tarkoitukseen väärällä ta-

valla ja luotaessa elementtipiirustuksesta PDF-tiedostoa, TS ehdottaa väärin muodostu-

vaa nimeä elementille. Tulostusasetukset voidaan muuttaa seuraavasti (kuva 6):

1. Avaa mallin alasvetovalikko vasemmasta yläkulmasta.
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2. Valitse ”Settings”.

3. Valitse ”Advanced opions”.

4. Valitse ponnahdusikkunan vasemmasta valikosta printing-välilehti.

5. Varmista, että rivin ”XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C” tyyppi on ”MO-

DEL(ROLE)” ja ”Value”-sarakkeessa on seuraava teksti:

%TPL:ASSEMBLY.PREFIX%-%TPL:ASSEMBLY.SERIAL_NUMBER%.

6. Paina “Apply” ja Ok.

Kuva 6. Tulostusasetusten korjaus (Sweco Oy 2019).

Class-määrittelyt

Class-määrittelyt tulee tehdä BEC2012-mukaan, jotta kaikki tarvikkeiden ja materiaalien

mitat ja yksiköt listautuvat oikein (kuva 7). Yleensä mallinnettaessa oikeilla työkaluilla

Class-määrittelyt tulevat automaattisesti oikein, mutta näin ei tapahdu, jos esimerkiksi

kuljetustuki mallinnetaan wall-työkalulla ja muutetaan materiaali puuksi. Täällöin kulje-

tustuen  määrätieto tulee tarvikelistaukseen kpl-määränä, vaikka sen tulisi olla juoksu-

metreinä.
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Kuva 7. Tarvikkeiden listautuminen elementtipiirustuksessa (Betoniteollisuus Ry 2016,
33).

Ei mallinnettavat tarvikkeet

Ei mallinnettavan tarvikkeen tiedot lisätään elementille kolmosvalinnalla tuplaklikkaa-

malla välilehdelle ”Embed list”, jotta tarviketiedot listautuvat samalla tavalla mallinnettu-

jen tarvikeiden kanssa, ja Betset Extractor osaa poimia myös nämä tarvikkeet raport-

tiinsa (kuva 8).

Kuva 8. Ei mallinnettavan tarvikkeen tarviketetojen lisääminen (Sweco Oy 2019).
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Pilasterit, konsolit ja kääntyvät päädyt

Betonielementtitehtaan kustannuslaskentaa ja esimerkiksi pintakäsittelyn menekkilas-

kentaa varten, pielielementit tulee mallintaa erillisistä osista ja nimetä PIELI:ksi (kuva 9).

Paksunnokset tulee myös mallintaa erillisenä objektina, jonka nimeksi annetaan PILAS-

TERI. Konsoli nimetään vastaavasti KONSOLI:ksi. (Betoniteollisuus Ry 2016, 28.)

Kuva 9. Pielielementin mallinnus (Betoniteollisuus Ry 2016, 28).

Lohko- ja kerrostieto

Koska tuotantotiedot ladataan automaattisesti ERP-järjestelmästä Status Sharing-ohjel-

maan, jokaisen elementin kerros- ja lohkotiedot tulee olla oikein. Silloin myös samassa

kuvassa, mutta eri kerroksissa, olevien elementtien status päivittyy oikeassa järjestyk-

sessä. Oikea kerrostieto on tärkeä myös Trimble Connect:ssa filtteröintiä ajatellen. Jos

halutaan nähdä esimerkiksi kaikki 2. kerroksen elementit, ja osa 3. kerroksen elemen-

teistä sekä esimerkiksi kaikki päätyseinät on virheellisesti merkitty 2. kerroksen elemen-

teiksi, niin toisen kerroksen näkymästä tulee erittäin sekava. Kerros- ja lohkotiedot lisä-

tään TS:n toista valintaa käyttäen kaikille osille erikseen (kuva 10). (Betoniteollisuus Ry

2016, 10.)

Kuva 10. Kerrostiedon lisääminen (Sweco Oy 2019).
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Yleistiedot

Rasitusluokat lisätään (kuva 11) omiin kenttiinsä niin, että sisäkuoren ja sisällä olevan

elementin esimerkiksi väliseinän rasituslukka kirjataan ensimmäiselle riville. Ulkokuoren

ja ulkona olevan esim. parvekkeen rasitusluokka taas vastaavasti kirjataan toiselle riville.

Samassa järjestyksessä kirjataan myös muut tiedot, joille on TS:ssa varattu kaksi riviä.

Kuva 11. Yleistietojen lisääminen (Sweco Oy 2019).
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5 BETSET EXTRACTOR

5.1 Betset

Betset on vuonna 1950 Kyyjärvellä toimintansa aloittanut yksi Suomen suurimpia beto-

nisia valmisosia valmistava perheyritys. Yhtiö on ollut saman perheen omistuksessa jo

kolmen sukupolven ajan. Nykyään Betset:illä on Suomessa 5 yhtiötä ja 9 tuotantolaitosta

(kuva 12):

Kuva 12. Betsetin tuotantolaitokset (Betset-yhtiöt 2019).

· Betset Oy

o Kyyjärvi

o Hämeenlinna

· Betset Group Oy

o Nurmijärvi

· Betset Betoni Oy

o Helsinki (Viikki)

· Betset MB Oy

o Vierumäki

o Mikkeli

o Nummela
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· Betset Turku Oy

o Parainen

o Turku

Betset-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa vuonna 2018 oli noin 116,3 miljoo-

naa euroa ja työntekijöitä oli 589 (Betset-yhtiöt 2019).

Betset tarjoa asiakkailleen valmisbetonin valmistuksen, toimitukset ja tarvittavan laadun-

valvonnan sekä mahdollisen tuotekehityksen. Yhtiöt tarjoaa myös ”alan parhaat beto-

nielementit toimitila-, teollisuus- ja asuinrakentajan tarpeisiin.” (Betset-yhtiöt 2019.)

5.2 Betset Extractor

Betset Extractor on Betset-yhtiöiden omistama ja tekemä sovellus, jonka tarkoituksena

on mahdollistaa suunnittelijan Tekla-mallin, Betset-ERP-järjestelmän ja Trimble Con-

nect-pilvipalvelun välisen tiedonvälittämisen ja -jalostamisen. Tietoja noiden kolmen ra-

japinnan välillä siirtyy automaattisesti molempiin suuntiin.

Ohjelman kehitystyö on alkanut vuonna 2018 ja loppuvuodesta ohjelmaa päästiin tes-

taamaan suunnittelutoimistossa. Vuoden 2019 alussa valmistui Betset Extractorin en-

simmäinen versio. Versio 2.0 uusilla laajemmilla ominaisuuksilla julkaistaan kesällä

2019. Keväällä 2019 ohjelma on käytössä noin 15 eri suunnittelutoimistossa ja 30 eri

projektissa.

Betset-yhtiöt kehittää jatkuvasti uusia työkaluja tähän suunnittelijan, elementtituotannon

ja työmaan toimintaympäristöön ja vaikuttaa siltä, että Betset-yhtiöt on edelläkävijä tie-

tomallin hyödyntämisessä, kertoo suunnittelujohtaja Markku Räisänen Betset-yhtiöiltä.

Räisäsen mukaan ohjelman vastaanotto on ollut pääosin positiivista eikä ole esiintynyt

suurempia ongelmia. Joidenkin suunnittelutoimistojen osalta on jouduttu tarkistamaan

UDA-tietojen (User-defined attributes) kirjaamista, sekä elementtien ja piirustustiedosto-

jen nimeämiskäytäntöjä.

5.3 ERP

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on toiminnanohjausjärjestelmä. Sen

avulla yritys voi hallita taloutta, toimitusketjua, raportointia, valmistusta ja vaikka
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henkilöstöhallinnon toimintoja. ERP-järjestelmä voi yhdistää yrityksen kaikki toiminnot,

jotka ovat ennen toimineet erillään, yhteen mukautuvaan järjestelmään. ERP-järjestel-

män avulla voidaan automatisoida päivittäisiä tehtäviä, seurata työntekijöiden suoritus-

kykyä, tunnistaa henkilöstöhallinnan ongelmia, optimoida kustannusten hallintaa, tuotan-

non suunnittelua ja varaston hallintaa. Jokainen yritys itse päättää millaisia toimintoja ja

osa-alueita haluaa ERP-järjestelmän yhdistävän. (Dynamics 365 2019.)
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6 BETSET EXTRACTOR -KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet perustuvat Betsetiltä saamiin ohjeisiin ja omaan, sekä kollegoiden käyttö-

kokemukseen. Ohjeessa käydään läpi vastaan tulleet ongelmakohdat ja niiden ratkaisut.

6.1 Ohjelmankäyttöä edeltävät työt

6.1.1 Mallinnus

Kohde tulee olla mallinnettu BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohjeen mukaan,

jotta Betset Extractor osaa pomia oikeat tiedot siirtotiedostoon mukaan. Esimerkiksi kar-

mipuut ja kuljetustuet lasketaan juoksumetreinä eikä kappaleina. Tämä on erityisen tär-

keää elementtitehtaan tarviketilauksen kannalta.

6.1.2 Elementtipiirustus

Lähetettävien elementtien elementtipiirustukset tulee olla tehtynä ja tulostettuna pdf-tie-

dostoksi. Tähän on suunniteltu muutosta niin, että ohjelma tekisi tulosteen automaatti-

sesti, mutta se ei ole vielä automatisoitu, joten suunnittelijan on hoidettava tulosteet kun-

toon.

6.1.3 Mallin liittäminen Trimble Connectissa luotuun projektiin

Mallista tulee olla luotuna projekti Trimble Connect:iin. Kun projekti on olemassa, tulee

suorittaa mallin julkaisu. Ennen julkaisua on varmistettava, että Advanced-välilehdellä

on ruksi Assemblies-kohdalla (kuva 13).
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Kuva 13. Mallin julkaisu Trimble Connectiin (Sweco Oy 2019).

Tämän jälkeen malli liitetään Trimble Connectiin (kuva 14). Tuotannon statukset

julkaistaaan Trimble Connectiin, joten tämä askel on tärkeä tuotannon seuraamisen

mahdolliseksi.
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Kuva 14. Tietomallin liittäminen Trimble Connect -projektiin. (Sweco Oy 2019)

6.2 Betset Extractorin lataaminen

Betset Extractorin ensimmäinen versio tulee ladata sähköpostilla saatavan linkin takaa.

Toinen versio on työn alla ja sen sunnitellaan olevan valmis vielä vuoden 2019 aikana.

Toisen version valmistuttua, sen luvataan olevan ladattavissa TS:n Warehousesta. Mi-

käli ohjelmaa ei voi vielä ladata Tekla Warehousesta, seuraa ohjeita:
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6.2.1 Ohjelman lataaminen

Kopioi annetun linkin takaa, projektissa käytössä olevan TS-version kanssa yhteenso-

piva kansio (tässä esimerkissä käytössä TS2017i-versio). Siirrä BetsetExtractor.exe ja

Plugins.exe -tiedostot työpöydälle ja pura ne. Kopioi TeTa-tiedosto ja  suoraan TS:n mal-

likansion alle, jolloin se on käytössä vain tässä projektissa. Avaa plugins-kansio ja tar-

kista, että Properties-kohdan alla, Attributes-rivi näyttää kuvan 15 mukaiselta. Tässä

kohtaa päivitys saattaa olla lukittu. Lukituksen saa poistettua lisäämällä rastin Attributes-

rivillä olevaan ”Unlock”-kohtaan. Tämän tehtyäsi saat Betset Extractorin päivitykset käyt-

töön.

Kuva 15. Päivityksen lukituksen poistaminen (Sweco Oy 2019).

6.2.2 Ohjelmointivirheen korjaus

Tässä projektissa ilmeni ongelma ohjelman käynnistymisessä, ja oli korjattava eräs oh-

jelmointivirhe. Tätä varten, avaa Tekla Sructures -mallikansion alta TrimbleConnec-

tor.exe.config-tiedosto Notepadin avulla (kuva 16). Tiedosto löytyy seuraavan polun

takaa:
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TeklaStructures>2017i>nt>bin>applications>Tekla>Model>TrimbleConnector

Kuva 16. Ohjelmointivirhekansion avaaminen (Sweco Oy 2019).

Korjaa tämän jälkeen ohjelmointikoodirivi 16 seuraavanlaiseksi (kuva 17):

<add key="ServiceUri" value="https://app.connect.trimble.com/tc/api/2.0/" />
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Kuva 17. Oikea ohjelmointikoodirivi (Sweco Oy 2019).

6.3 Betset Extractorin käyttö

Kun kaikki edeltävät toimenpiteet on kertaalleen tehty, voidaan siirtyä ohjelman varsinai-

seen käyttöön.

1. Avaa tietomalli

2. Valitse Assemblies-valinta päällä (kolmas valinta) lähetettävät elementtipiirustuk-

set piirustusluettelosta. Paina tämän jälkeen ”select objects”. Voit tarkistaa mal-

lista, että olet valinnut oikeat elementit (Kuva 18).
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Kuva 18. Elementtien valinta (Sweco Oy 2019).

3. Käynnistä Betset Extractor työpöydältä. Paina ”Read assemblies”. Tämän jäl-

keen kaikki TS:ssa valittujen elementtien nimet ilmestyvät listaan punaisena, ellei

näiden elementtien pdf-tiedostoja ole tallennettu TS:en mallikansion alle. Valitse

”change folder” ja valitse kansio, johon elementtien pdf-tiedostot on tallennettu

(Kuva 19). Paina ”OK” varmistukseksi ja ”Read assemblies” uudelleen, haun päi-

vittämiseksi. Tällä hetkellä kansion vaihdon joutuu tekemään jokaisen lähetyksen

yhteydessä, mutta tähän on luvattu parannusta Betset Extractorin toisessa ver-

siossa, joka tallentaa kerran projektille valitun sijainnin, eikä sitä tarvitse enää

vaihtaa.

Kuva 19. Elementtien luku Betset Extractorilla (Sweco Oy 2019).
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4. Elementit näkyvät nyt listassa erivärisinä (kuva 20). Ensimmäistä kertaa julkais-

tavat elementit, joille on löydetty pdf-tiedosto aiemmin valitusta sijainnista, ovat

valkoisia. Ainakin kerran aiemmin julkaistut elementit ovat vihreitä, joten nyt jul-

kaistaan niistä revisio. Revisioista (vihreistä) tulee aina luoda julkaisu erik-
seen. Punaisille elementeille taas ei löytynyt pdf-tiedostoa valitusta sijainnista.

Eli, joko niille ei ole vielä luotu pdf-tiedostoa, tai se on eri kansiossa, kuin valittu.

Valitse ”IncludeToReport”-sarakkeesta ne elementit, joista haluat luoda raportin,

ja paina ”Create Report”. Raportti on luotu, ja se löytyy kyseisen projektin

TeklaStructuresModels-kansion alta, kansiosta ReportOutput.

Kuva 20. Siirtostiedoston luominen Betset Extractorilla (Sweco Oy 2019).

5. Betset Extractorin toisessa versiossa elementtien lähetys päättyy tähän, mutta

ennen, kuin se saadaankäyttöön, tulee elementit lähettää kaavioiden kanssa

sähköpostilla osoitteeseen: kuvat@betset.fi
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7 YHTEENVETO

Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy ja suunnittelun työkalut kehittyvät hurjaa vauhtia,

sillä tietomallintamisen on huomattu tuovan kiistattomia hyötyjä. Näistä muutama maini-

takseni ovat parempi projektinhallinta, törmäyskohtien tarkastelu ja tiedonkulku osapuol-

ten välillä sekä tietomallin visuaalisuus. Tietomallintamisen maailmaan täytyy kuitenkin

tutustua ja ohjelman käyttöä opetella kunnolla, jotta mallintamisen hyödyt saavutetaan.

Erilaisten työkalujen opettelu, ohjelman lisäksi, nopeuttaa mallinnusprosessia sekä te-

kee siitä kustannustehokkaampaa. Toiset huomioon ottava mallintaminen on myös  ra-

kennuttajan näkökulmasta arvostettava asia.

Betset Extractorin käyttöönotto tuntui alussa vain hankaloittavan mallinnusprosessia.

Mallinnusohjeita piti opetella ulkoa ja samalla verrata niitä Betsetin omiin ohjeisiin, sekä

toimiston sisällä olleeseen tapaan mallintaa projekteja aikaisemmin. Koska toimiston

aiempia tietomalleja ei ole juuri jatkohyödynnetty, vaan hyödyt ovat olleet lähinnä toimis-

tokohtaisia, toimiston tavoissa löytyi eniten eroavaisuuksia yleisiin mallinnusohjeisiin

nähden. Ohjeiden noudattamisesta tosin ei ole haittaa kenellekään, ja yhteiseen mallin-

nustapaan jokaisessa toimistossa tuleekin pyrkiä.

Betset Extractor on yksi niistä ohjelmista, jotka jatkohyödyntävät tietomallista saatavaa

tietoa. Käytännössä elementtisuunnittelija ei hyödy tästä mitenkään. Moni rakennuttaja

vaatii kuitenkin nykyään rakennuksen tietomallintamista ja, koska tälllainen ohjelma hel-

pottaa huomattavasti betonielementtitehtaan työtä, saattaa työurakan saanti olla vaaka-

laudalla, ellei suunnittelija suostu käyttämään rakennuttajan kustannuksia vähentävää

mallinnustapaa. Näin ollen juuri Betset Extractor ei ole välttämätön osa betonielementti-

mallinnusta, mutta kehityksen kannalta tähän tapaan tullaan tulevaisuudessa todennä-

köisesti siirtymään.
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