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KÄYTETYT LYHENTEET 

 

AEC Architecture, Engineering and Construction, yleisnimitys 

arkkitehtuuri-, insinööri- ja rakennusaloilla työskentele-

ville yrityksille 

BIM  Building Information Model 

CAD Computer-Aided Design, tietokoneavusteinen suunnit-

telu 

CPM  Critical Path Method, kriittisen polun menetelmä, ketterä 

  tuotekehitysmenetelmä 

CPS  Cyber-Physical System (Lee 2006) 

DTA Digital Twin Aggregate, yhden kokonaisen instanssin 

kaiken DTI-datan keräävä ja kokoava kaksonen esimer-

kiksi käyttäytymisen ennustamisen avustamiseksi tai ko-

neoppimista tukemaan (Grieves 2019)  

DTI Digital Twin Instance, koko elinkaaren seuraava digitaa-

linen toisinto fyysisen maailman instanssista (Grieves 

2019) 

DTP Digital Twin Prototype, digitaalinen kopio/prototyyppi 

fyysisen maailman instanssista (Grieves 2019) 

IoT  Internet of Things, esineiden Internet 

SCM  Supply Chain Management, toimitusketjun hallinta 

XP  eXtreme Programming, ketterä tuotekehitysmenetelmä  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lapin ammattikorkeakoulun alaisuudessa toi-

miva ketterään tuotekehitykseen ja prototyyppien tuottamiseen keskittyvä palvelu 

TEQU. Opinnäytetyön tarkoitus on toteuttaa vuoden 2022 aikana valmistuvalle 

CoolBox-hankkeelle tuotekehitystä tukeva laadullinen tutkimus digitaalisen kak-

sosen hyödyntämismahdollisuuksista. 

Digitaalisia kaksosia on hyödynnetty laajasti tuotekehityksessä tämän opinnäyte-

työn kirjoitushetkellä jo parikymmentä vuotta (van Neverdeen & Tolman 1992, 

215). Ensimmäinen maininta nimellä digitaalisesta kaksosesta on vuodelta 2002 

(Grieves 2019). Digitaalisen kaksosen edeltäjäksi voidaan mieltää BIM-malli, 

josta ensimmäinen kirjaus puolestaan on vuodelta 1992 (van Neverdeen & Tol-

man 1992, 215). 

Opinnäytetyössä referoidaan DUKE-hankkeessa toteutettua digitaalista kaksosta 

sekä maailmanlaajuisesti merkittävien yritysten, kuten Siemens, digitaalisen kak-

sosen kehitysalustojen dokumentaatiota. Referensseillä pyritään analysoimaan 

korkeakoulutason oppimisympäristöissä käytettävän digitaalisen kaksosen kehi-

tysmallin toimivuutta erityisesti Lapin ammattikorkeakoulun tekniikan alojen kou-

lutusohjelmissa. 

Opinnäytetyöstä rajataan pois itse digitaalisen kaksosen ja sen rajapintojen val-

mistus. Työn tavoitteena on kartoittaa lappilaisten tietotekniikkaa hyödyntävien 

pk-yritysten tarvetta tuotekehityksen tehostamiseen digitaalisella kaksosella. 

Pääluvussa 2 esitetään digitaalisen kaksosen mahdollistamisen kannalta kriittiset 

teknologiat. Samassa luvussa käydään läpi TEQUn DUKE-hanketta. Luvussa 3 

käydään läpi lappilaisille yrityksille tehty kysely sekä kartoitetaan yritysten ja op-

pimisympäristöjen tarpeita uusille digitaalisen kaksosen kaltaisille insinöörityöka-

luille. 
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2 DIGITAALINEN KAKSONEN JA COOLBOX-HANKE 

Teollisuus 4.0 (engl. Industry 4.0) sitoo yhteen luvussa 2 selvennetyt termit. Te-

ollisuus 4.0 tarkoittaa IoT:n (Internet of Things) ja CPS:n (Cyber-Physical Sys-

tem) yhteiskäytössä tapahtuvaa yrityksen kasvun, liiketoiminnan ja tuotantote-

hokkuuden optimoinnin mahdollistamista. Marr kertoo Forbesissa esimerkkita-

pauksia Teollisuus 4.0:n mahdollistamista muutoksista. Teollisuus 4.0 mahdollis-

taa tehokkaamman data-analyysin, tuotanto- ja logistiikkalinjojen optimoinnin, au-

tomatisoitujen työkalujen sekä ajoneuvojen käytön, suurten yritysten robotiikan 

tehokkaamman käytön, 3D-tulostuksen tehokkaamman hyödyntämisen sekä 

IoT:n ja pilvipalveluiden yhteyden yrityksen sisäisissä ja ulkoisissa operaatioissa. 

(Marr 2018.) 

CPS tarkoittaa yhdenaikaisesti digitaalisessa ja fyysisessä maailmassa toimivaa 

toisiaan tukevaa tai toistaan kopioivaa entiteettiä. Viime vuosikymmenten aikana 

Internet-pohjaisten järjestelmien ja sovellusten yleistyminen on mahdollistanut te-

hokkaan ja tarkoituksenmukaisen laitteiden etäohjauksen sekä tuotekehityksen 

etäseurannan. IoT-järjestelmät ovat aina CPS-järjestelmiä, joskin CPS-järjestel-

mät voivat toimivat myös ilman Internetiä. IoT voidaan nähdä CPS-järjestelmien 

Internetiä hyödyntäviä erityisluokkia mahdollistavana entiteettinä. (Wang, Törn-

gren & Onori 2015, 517 – 519.) 

2.1 Esineiden Internet 

Ensimmäinen maininta esineiden Internetistä on vuodelta 1999, jolloin Kevin 

Ashton mainitsi termin toimitusketjun hallinnasta luennoidessaan. Manual of Di-

gital Earth -kirjassa kirjoitetaan IoT:n kontekstissa mainitun ”esineen” olevan in-

stanssi, joka yhdistää joko suoraan tai tietoverkon yhdyskäytävän välityksellä In-

ternetiin. Julkaisun mukaan nykymaailmassa tähän kategoriaan sopivien instans-

sien monimuotoisuus on liian laaja rajattavaksi tarkemmin kuin sanalla ”esine”. 

(Gragnell, Kamilaris, Kotsev, Ostermann & Trilles 2019, 388 – 390.) 

Manual of Digital Earth -kirjassa esitetään IoT:n esineen keskenään riippuvaiset 

ulottuvuudet kolmella määreellä. Määreet ovat aika, paikka ja esine, jotka esite-

tään tarkemmin kuviossa 1. (Gragnell ym. 2019, 391.) 
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Kuvio 1. Esineiden Internetin määreet (Gragnell ym. 2019, 391) 

IoT:n esine on kuvion 1 keskiössä. Aika määreenä tarkoittaa, että esine toimii 

ajasta riippumatta, kuviossa on esimerkkinä mainittu seuraavat tilanteet: liik-

keessä ollessa, sekä ulkona että sisällä ollessa, yöllä ja päivällä. Paikka mää-

reenä tarkoittaa, että esine toimii paikasta riippumatta. Esimerkkinä kuviossa on 

mainittu seuraavat tilanteet: liikkeessä ollessa, ulkona, sisällä tai tietokoneen ää-

ressä. Kuviossa esitetty esine tarkoittaa, että IoT:n esine kommunikoi muiden 

kytköksissä olevien entiteettien kanssa. Esimerkkinä kuviossa 1 on mainittu seu-

raavat tilanteet, joissa esine toimii: tietokoneiden kesken, ihmiseltä toiselle, ihmi-

seltä esineelle tai esineeltä esineelle. (Gragnell ym. 2019, 391.) 

2.2 Digitaalinen kaksonen 

Michael Grieves esitteli ensimmäisenä maailmassa konseptin digitaalisen kakso-

sen hyödyntämisestä tuotekehityksessä vuonna 2002 Yhdysvaltain Troyssa, 

Michiganissa (Grieves 2019, 177). Digitaalisen kaksosen teknologian alkuperä 

on 1960-luvulla; NASA kehitti tällöin avaruusohjelmissaan käytettävien järjestel-

mien kopioita tutkiakseen niiden käyttäytymistä maan pinnalla (Mittal 2020, 18). 
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Ensimmäinen virtuaalinen kaksonen kehitettiin Apollo 13:n lennon käyttäytymi-

sen ja toiminnan monitoroimiseen ja analysointiin (Mittal 2020, 18). Kuviossa 2 

mukaillaan Apollo-ohjelman konseptimallia (Wang 2020, 96). 

 

Kuvio 2. Digitaalisen kaksosen konseptimalli 

Kuviossa 2 on kolme pääkohtaa, fyysisen maailman entiteetit, virtuaalisen tilan 

entiteetit sekä tiedonsiirron rajapinta fyysisen ja virtuaalisen maailman välillä. Ku-

viossa 2 fyysisen maailman entiteetti kopioidaan virtuaaliseen maailmaan, jossa 

luodaan yhdyskäytävä virtuaalisesta maailmasta fyysiseen maailmaan ja esite-

tään visuaalisesti konsepti, jossa integroidaan ”todellinen” fyysisen maailman to-

dellisuus ”kuvitteelliseen” virtuaaliseen tilaan ja luodaan mahdollisuus hallinnoida 

fyysisen maailman entiteettiä virtuaalisesti. (Wang 2020, 96 – 97.) 

Digitaalinen kaksonen on määritettyyn käyttötarkoitukseen toteutettu tarkka digi-

taalinen toisinto fyysisessä maailmassa olemassa olevasta instanssista, sen si-

sällä tapahtuvista ja sen toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Digitaalisen kaksosen 

on olennaista toimia reaaliajassa fyysisen vastineensa kanssa, että voidaan seu-

rata ja tallentaa tietoja instanssin toiminnasta koko sen elinkaaren ajan sensorei-

den avulla sekä optimoida instanssin ominaisuuksia tehokkaammaksi. (Mittal 

2020, 18.) 

Digitaalisia kaksosia on Michael Grievesin mukaan kolmea mallia. Yksittäinen di-

gitaalinen kaksonen rakennetaan joko prototyyppiä tai valmista instanssia ajatel-

len (DTP), tuotantoon koko yksittäisen instanssin elinkaaren seurantaan (DTI) tai 
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instanssin tehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen (DTA). Grieves mainit-

see toisella digitaalisen tai fyysisen maailman entiteeteistä olevan etulyönti-

asema. Hän kertoo omissa projekteissaan toteuttavansa digitaalisen kaksosen 

ennen fyysisen maailman instansseja, pystyäkseen siirtämään datan fyysiseen 

maailmaan. Tuotekehityksen ja tuotteen testauksen jälkeen pystytään kehittä-

mään digitaalisen kaksosen toimintaa fyysisen maailman kaksosen toiminnasta 

kerätyn informaation perusteella ja näin tehostamaan jatkuvasti tuotekehitystä. 

(Grieves 2019 180.) 

Digitaalista kaksosta sovelletaan monilla eri fyysisen ja virtuaalisen rakentamisen 

sekä tuotekehityksen osa-alueilla. Esimerkkeinä mainittakoon älykaupungit, ra-

kennustekniikka, terveydenhuolto, maatalous, logistiikka, moottoriajoneuvot, po-

rausalustat, ilmailu, tuotantoteknologiat ja sähkö. (Qi ym. 2019, 4.) 

TEQU hyödyntää digitaalista kaksosta DUKE-hankkeessaan. Hankkeen verkko-

sivuilla todetaan hankkeen edistävän ”uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja sii-

hen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa”. Hankkeessa hyödynnetään Unity-peli-

moottoria digitaalisen kaksosen toteutukseen. (TEQU 2020.) 

DUKE-hankkeessa työskentelevä mallintaja Onni Li mallintaa kuviossa 3 Lapin 

ammattikorkeakoulun opetuslämpölaitoksen digitaalisen kaksosen. Hankkeen 

projektipäällikkö Tauno Tepsa sekä data-analyytikko Tuomas Kelloniemi ovat 

luoneet matemaattiset funktiot opetuslämpölaitokselta mitattua dataa apuna käyt-

täen. Lin visuaalista mallia hyödyntäen pelimoottoriohjelmoija Toni Westerlund 

yhdistää sen Tepsan ja Kelloniemen rakentamiin matemaattisista malleista mää-

rittelemiin järjestelmän käyttäytymistä kuvaaviin yhtälöihin saaden mallin toimin-

taan digitaalisena kaksosena. Yhtälöissä on kuvattu järjestelmän dynaamiset 

ominaisuudet, kuten vaste- ja kuolleet ajat sekä vasteiden voimakkuudet. Mallin 

tekstuurit ovat kuviossa viimeistelemättömät. (Lapin ammattikorkeakoulu 2020.) 

Kuvion 3 yläosassa on fyysisen maailman lämpölaitos. Alaosassa näkyy mallin-

tajan luoma digitaalinen vastine lämpölaitoksesta.  
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Kuvio 3. Digitaalinen kaksonen Lapin ammattikorkeakoulun opetuslämpölaitok-

sesta (Lapin ammattikorkeakoulu 2020) 

Kuviossa 3 esitetään lämmönvaihdin ja siihen liittyvät kattilapiirin ja kaukolämpö-

piirin putkistot. Lisäksi kuvassa esitetään vettä kierrättävät pumput oheislaittei-

neen.  (Lapin ammattikorkeakoulu 2020.) 

Digitaalisen kaksosen integrointi muiden insinöörityökalujen repertuaariin tapah-

tuu luontevasti muiden olemassa olevien tuotekehitysteknologioiden rinnalle 

muun muassa pilvilaskennan, liikkuvien verkkoyhteyksien ja big data -analyysin 
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avulla (Qi ym. 2019, 4). Enabling Technologies and Tools for Digital Twin -julkai-

sussa esitetään viisiulotteinen malli digitaalisen kaksosen Singaporen älykau-

punki-integraatiosta (Qi ym. 2019, 4). Kuviossa 4 on DUKE-hankkeeseen sovel-

lettu mukaelma tästä mallista. 

 

Kuvio 4. Digitaalisen kaksosen viisiulotteinen malli 

Kuviossa 4 esitetty viisiuloitteinen digitaalisen kaksosen malli voidaan muuttaa 

kaavaksi (Qi ym. 2019, 3). Kaava on esitetty alla. 

MDT = (𝑃𝐸, 𝑉𝑀, 𝑆𝑠, 𝐷𝐷, 𝐶𝑁)  

missä 

𝑃𝐸 on fyysiset entiteetit 
𝑉𝑀 on virtuaaliset mallit 
𝑆𝑠 on  palvelut 
𝐷𝐷 on data 

𝐶𝑁 on yhteydet 
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2.3 BIM-malli 

BIM on esitelty ensimmäisen kerran vuonna 1992 (van Neverdeen & Tolman 

1992, 215). Mallin tarkoituksena on monitoroida rakennuksen tai rakennelman 

kestävyyttä ja muita kriittisiä arvoja sensoridataa keräämällä. BIM on suunnittelu-

, rakennus- ja infrastruktuurityökalu. (Qiuchen, Xiang, Heaton, Parlikad & Schoo-

ling 2020, 11.) 

BIM-mallia pystytään hyödyntämään yhdessä digitaalisen kaksosen kanssa, ja 

näin voidaan luoda tarkkuudeltaan parempi malli AEC-alalla käytettäväksi. BIM-

mallin ja digitaalisen kaksosen yhdistelmällä voidaan integroida rakennuksen 

suunnittelu- ja rakennusprosessit tuotanto- ja tuotteen laukaisun jälkeiseen elin-

kaaren seurantaan. (Alonso ym. 2019, 2.) 

2.4 Kestävä tuotekehitys 

Kestävällä tuotekehityksellä tarkoitetaan kokonaisuutena yhteiskunnan, ympäris-

tön ja talouden kannalta tehokasta hyödynnettävää tuotekehitysstrategiaa, jolla 

tyydytetään nykyisen sukupolven tarpeet ja varmistetaan tuotekehityksen harmit-

tomuus tuleville sukupolville. Wiesner alleviivaa perinteisen tuotekehityksen hai-

tallisia ympäristövaikutuksia tuotekehitysprosessin elinkaaren aikana. Hiilidioksi-

dipäästöjen lisäksi mainittakoon huomioitavaksi äänisaaste sekä veden ja maa-

perän saastuminen. (Wiesner 2020, 341 – 342.) 

Suomessa Energiavirasto sekä Ympäristöministeriö ovat laatineet ekosuunnitte-

luun säädökset. Ekosuunnittelulla pyritään rajaamaan energiaa hyödyntävien 

tuotteiden suhteen vaatimukset, joiden avulla parantaa tuotteiden energiatehok-

kuutta ja vähentää niiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Ekosuunnitteludirektii-

villä määritetään edellä mainitun kaltaisten tuotteiden tuoteryhmät lukuun otta-

matta tavaran ja ihmisten kuljetukseen tarkoitettuja liikennevälineitä. (Energiavi-

rasto 2021.)   

CoolBox-hankkeessa pyritään kannustamaan lappilaisia yrityksiä vähähiiliseen 

sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen ja täten noudatetaan ekosuunnittelu-
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direktiiviä. Hankkeessa yhdistellään rakennusalan, talotekniikan, muotoilun, ark-

kitehtuurin ja ICT:n näkökulmia mikrorakennuksen rakentamiseen. (Euroopan 

aluekehitysrahasto 2020.) 

Juha Eskolan opinnäytetyö Tuotekehitysprosessin kehittäminen esittää laajamit-

taisesti tuotekehitysmallien monimuotoisuuden. Perinteisiä tuotekehitysmenetel-

miä edustaa muun muassa vesiputousmalli. Ketteriä, nykyään laajalti maailman-

laajuisesti yrityksillä käytössä olevia projektinhallintamenetelmiä on useita. Tä-

män opinnäytetyön kannalta tarkoituksenmukaiset ketterät menetelmät ovat Suo-

messa suurten sekä pk-yritysten käytössä olevat Lean-Kanban, XP, SCRUM ja 

CPM. (Eskola 2017, 29 – 35.) 

2.5 Digitaalisen kaksosen rakennusohjelmistot 

Maailman suuret teknologiavalmistajat ovat tuotantolinjojensa tehosteeksi kehit-

täneet digitaalisia kaksosia palvelemaan omia ja asiakkaidensa tarpeita. Tarkas-

tellaan muutamia suuria teknologiapalveluiden ja -tuotteiden tuottajia esimerk-

kinä. Bentley on toteuttanut iTwin-nimisen digitaalisen kaksosen rakennusohjel-

man. Bentleyn ohjelman tavoin Microsoft Azuren digitaalisen kaksosen rakennus-

ohjelma toimii pilvipalvelussa. Rockwell Automation on kehittänyt Emulate3D-oh-

jelman. Myös Siemens on toteuttanut oman Digitaalisen kaksosen kehitysohjel-

man. (Bentley 2021; Microsoft Azure 2021; Parris 2021; Rockwell Automation 

2021; Siemens 2021.) 

Bentleyn Christine Byrne kirjoittaa, että Bentley on edelläkävijä ja kehittäjä digi-

taalisten kaksosten osalta. Byrne kirjoittaa iTwin-ohjelman tukevan suurta mää-

rää Bentleyn ja kolmannen osapuolen työkaluja sekä tiedostomuotojen keski-

näistä tukea mukaan luettuna BIMissä käytettävän IFC-muodon (International 

Foundation Class). Bentley tarjoaa avoimen lähdekoodin iTwin.js-kirjaston raken-

nustekniikan alalla toimivien digitaalisen kaksosen kehittäjien käyttöön. Digitaali-

sen kaksosen tukijärjestö Digital Twin Consortiumin varapääjohtaja Adam Klatz-

kin on kertonut, että Bentleyn iTwin-ohjelma tarjoaa avoimen alustan digitaalisten 

kaksosten luomiseen. Klatzkin on maininnut iTwinin sopivan hyvin mallintami-

seen, simulaatioon, projektien läpivientiin, operatiivisten resurssien hallintaan ja 

moneen muuhun tarkoitukseen. (Bentley 2020.) 
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Microsoft Azuren ohjelma Azure Digital Twins (ADT) on IoT-alusta, joka mahdol-

listaa kehittäjälle fyysisen maailman entiteettien, paikkojen, liikeprosessien ja ih-

misten esityttämisen digitaalisessa maailmassa. Microsoft Azure esittää verkko-

sivuillaan viisi esimerkkiä rakennetuista digitaalisista kaksosista. (Microsoft Azure 

2021.) 

Ansys on maailman suurimpia simulaatioon keskittyviä insinöörityökalujen kehit-

täjiä. ADT on lisätty Ansysin omaan Twin Builder -ohjelmaan, että voidaan tehos-

taa kerätyn datan reaaliaikaisuutta ja todenmukaisuutta. Uusiutuvaan energiaan 

keskittyvä Doosan yhdistää Bentleyn iTwinin ja ADT:n seuratakseen Etelä-Kore-

assa toimivan tuulivoimalan toimintaa ja energiantuotantoa. Maailman suurimpiin 

vuokranantajiin kuuluva Brookfield Properties on hyödyntänyt ADT:n ja Willow’n 

digitaalisen kaksosen kehitysalustoja luodakseen digitaalisen kaksosen Manhat-

tanilla sijaitsevasta kiinteistöstään vähentääkseen energiankulutusta, hallitak-

seen taloudellisia aspekteja ja tarjotakseen asukkaille yksilökohtaisia kokemuk-

sia. GE Aviation on luonut ADT:n avulla digitaalisen kaksosen lentokoneesta. 

(Microsoft Azure 2021.) 

Rockwell Automationin verkkosivuilla kuvaillaan Emulate3D-ohjelman toimintaa. 

Emulate3D-ohjelma auttaa käyttäjää selvittämään haasteet laitteen elinkaaren 

aikana digitaalisessa todellisuudessa ennen niiden muuttumista todellisen maa-

ilman ongelmiksi. Täyttämällä Rockwell Automationin verkkosivuilla hakemuk-

sen, Emulate3D-ohjelman toiminnasta on mahdollisuus myönnyttää omaan käyt-

töönsä ilmainen demoversio. Intralox on liukuhihnojen toimittaja, joka tähtää asi-

akkaidensa hyväksi liukuhihnajärjestelmien optimointiin ja merkittävän arvon 

luontiin. Intralox hyödyntää Demo3D-sovellusta ja kertoo voivansa tällä mini-

moida riskit, arvausten vaikutuksen lopputulokseen, ylimääräisen työn ja suun-

nitteluun käytettävän ajan. (Rockwell Automation 2021.) 

Siemensin verkkosivuilla mainitaan rakennettujen digitaalisten kaksosten käyttö-

tarkoituksista esimerkkinä yrityksen omia tuotteita, kuten kaasuturbiini, tehtaat, 

kuten elektroniikkatehdas Saksan Ambergissa ja Siemens Building Technologies 

-päämaja Sveitsin Zugissa. Autovalmistajista startup-yritys Electra Meccanica ja 

futuristisiin kilpa-autoihin keskittyvä Hackrod ovat toteuttaneet prototyyppinsä 

Siemensin digitaalisella kaksosella. Electra Meccanican kerrotaan testanneen ja 
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optimoineen kaikki kulkuneuvon aspektit (eli mekaaniset, elektroniset, ohjelmisto 

sekä järjestelmän suorituskyky) digitaalisella kaksosella. (Siemens 2021.) 

Suurten yritysten lisäksi yksityishenkilöt ja sovelluskehittäjät ovat kehittäneet ja 

kaavailleet avoimen lähdekoodin digitaalisen kaksosen rakennusohjelmia sekä 

kehityskirjastoja. Panu Aho Tampereen yliopistosta on tehnyt diplomityön ai-

heesta. Aho tutkii työssään Pythonin ModelConductor-kirjastoa, joka tukee reaa-

liaikaisella syötedatalla varustettujen digitaalisten kaksosten kehittämistä. Aho 

kirjoittaa diplomityössään tulevaisuuden kasvavasta tarpeesta avoimen lähde-

koodin digitaalisen kaksosen rakennusohjelmistoille ja alleviivaa teknologian käy-

tännöllisyyttä ohjelmistokehittäjätasolla elinkaarihallintapalveluissa jo käytössä 

oleviin koneoppimis- ja tekoälyratkaisuihin. (Aho 2020, 34 – 45.)   
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3 NYKYISET TUOTEKEHITYSMALLIT LAPPILAISISSA YRITYKSISSÄ 

Lappilaisten yritysten (tästedes yritys/yritykset) tuotekehityksen nykytilanteen 

kartoitukseen rakennettiin kysely käytössä olleista aiemmista ja käytössä olevista 

nykyisistä malleista sekä yrityskohtaisista tulevaisuudennäkymistä. Kysely toteu-

tettiin anonyymisti, eikä yrityksistä kerätty liikesalaisuuksia tai yrityksen identitee-

tin paljastumiseen johtavia tietoja. Yrityksillä oli yksi kuukausi aikaa vastata ky-

selyyn. Linkki kyselyyn toimitettiin yrityksille sähköpostilla saatesanoin. 

Saatesanoissa lähetettiin lyhyt kuvaus CoolBox-hankkeesta sekä linkki hankkeen 

verkkosivuille, relevanssi opinnäytetyöhön, yrityksiin ja CoolBox-hankkeeseen. 

Saatesanoissa kerrottiin myös kysymysten määrä ja oletettu kyselyyn käytettävä 

vastausaika sekä kerrottiin että kysely toteutetaan anonyymisti. 

Kysely toteutettiin Google Docs -alustalla Google Forms -kyselynä Internetin vä-

lityksellä. Kyselyssä oli 11 monivalintaa sekä yksi vapaaehtoinen avoin kysymys. 

Monivalintakysymyksissä annettiin myös mahdollisuus avoimeen vastaukseen, 

mikäli annetut vaihtoehdot eivät olleet relevantteja kyselyyn vastaavalle yrityk-

selle. Kysely toimitettiin 143 lappilaiselle yritykselle ja siihen vastasi 16 yritystä. 

3.1 Selonteko vastausten jakautumisesta 

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot on esitetty vastaavassa kuviossa lukuun otta-

matta kuvioita 7, 9 ja 12, joista poistettiin vastausten puutteellisuuden vuoksi esi-

tetyssä kuviossa yksi vastausvaihtoehto. Kuvioissa 5 – 16 esitetään myös kyse-

lyn vastausten prosentuaalinen jakautuminen. Kysely jaettiin kolmeen osa-aluee-

seen: tuotekehitysprosessi, digitaaliset työkalut sekä tulevaisuus ja vapaa sana. 

Tuotekehitysosiossa oli seitsemän monivalintakysymystä sekä yksi avoin kysy-

mys. Digitaaliset työkalut -osiossa oli kolme monivalintakysymystä. Tulevaisuus 

ja vapaa sana -osiossa oli yksi monivalintakysymys sekä mahdollisuus antaa pa-

lautetta kyselystä. 

Kyselyn vastaukset on esitetty kuvioissa saatujen vastausten kokonaismäärän 

mukaan ja jaettu näin prosenttiosuuksiin. Tekstissä taas on eritelty ja käsitelty 

yrityskohtaisia vastauksia, jossa 16 yrityksen vastauksista yksi yritys vastaa pro-

senttiosuutta 6,3. Pienemmät vastausmäärät määritellään kysymyskohtaisesti. 
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Yksi yritys on voinut valita yhden tai useamman vaihtoehdon yksittäiseen moni-

valintakysymykseen. Tämän takia tekstissä kirjatut prosentit ylittävät paikoin mo-

nivalintakysymysten kohdalla sata prosenttia.  

 

3.2 Yritysten vastaukset 

3.2.1 Tuotekehitysprosessi 

Ensimmäisessä kysymyksessä kartoitettiin yritysten toimialat. Yrityksen edusta-

jan oli mahdollista valita enemmän kuin yksi vaihtoehto. Kysymykseen vastasivat 

kaikki 16 yritystä (Kuvio 5).

 

Kuvio 5. Yritysten toimialat 

Vastauksia kertyi yhteensä 21 kappaletta. Vastanneista yrityksistä suurin osa, 

yhteensä 50 prosenttia, toimi tietotekniikan alalla. Kaksi tietotekniikan alalla toi-

mivaa yritystä ilmaisi myös muut toimialansa, joita kertyi yhteensä viisi kappaletta 

määrittäen tietotekniikan kokonaisprosentiksi 38 prosenttia. Neljä vastannutta yri-

tystä prosenttimäärällä 12,5 prosenttia toimii rakennustekniikan, maanmittaus-

tekniikan, energia- ja LVI-alalla. 

Mitä toimialaa yrityksenne edustaa?

Rakennustekniikka Tietotekniikka Maanmittaustekniikka

Energia LVI Opetus/koulutus

Puunkorjuu ja jalostus INFRA Palveluntarjoaja

Moottoriajoneuvojen valmistus
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Toisessa kysymyksessä kysyttiin uusien tuotteiden ideointiprosessia. Kaikki 16 

yritystä vastasivat kysymykseen (Kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Yritysten uusien tuotteiden ideat 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 87,5 prosenttia ilmoitti saavansa ideat uusille 

tuotteilleen asiakkailta. Seuraavaksi suurin lohko, yrityksen omat tarpeet, oli puo-

let tästä eli 43,8 prosenttia. EU:n/muut määräykset ja rajoitukset suuntasivat 31,3 

prosenttia yrityksistä ideointia ja erikseen yksi yritys eli 6,3 prosenttia oli mainin-

nut sisäisen innovoinnin. 

Kolmas kysymys liittyi yritysten tuotekehitys- ja projektinhallintamenetelmiin. Ky-

symykseen vastasivat kaikki 16 yritystä (Kuvio 7). 

Mistä saatte ideat uusille tuotteille?

Yrityksen tarpeet Asiakkaat EU:n/muut määräykset ja rajoitukset Sisäinen innovointi
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Kuvio 7. Yritysten tuotekehitys- ja projektinhallintamenetelmät 

Kolmannen kysymyksen vastausvaihtoehdoista jätetään pois eXtreme Program-

ming (XP), sillä vastanneista yrityksistä ei yksikään ilmoittanut käyttävänsä ky-

seistä menetelmää. Suosituin menetelmä oli SCRUM (31,3 %) ja toisena Vesipu-

tousmalli (25 %). Leania kertoi hyödyntävänsä 18,8 prosenttia vastanneista yri-

tyksistä ja hybridiä Scrumban 6,3 prosenttia yrityksistä. Kriittisen polun menetel-

mää ja jalostettua vesiputousmallia ilmoitti hyödyntävänsä 6,3 prosenttia vastan-

neista yrityksistä. 

3.2.2 Muutokset tuotekehitysprosessissa 

Neljäs kysymys on luettavissa kuviosta 8. Kysymykseen vastasi 16 yritystä. Ku-

viossa 8 esitetään kolmen annetun vastausvaihtoehdon lisäksi myös kaksi yritys-

ten lisäämää vastausta, sillä niitä ei voida annetun vastauksen perusteella sijoit-

taa perinteisiin tai ketteriin tuotekehitysmenetelmiin. 

Mitä tuotekehitys- tai projektinhallintamenetelmää 
yrityksessänne käytetään?

Vesiputousmalli/Waterfall Kriittisen polun menetelmä (CPM)

SCRUM Lean

Emme käytä En osaa sanoa

"jalostettu vesiputous" Scrumban
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Kuvio 8. Yritysten tuotekehitysprosessi 

Vastanneista 50 prosenttia ilmoitti ottaneensa käyttöön ketteriä tuotekehitysme-

netelmiä, 31,3 prosenttia taas kertoi, ettei ole muuttanut tuotekehitysprosessiaan. 

Yrityksistä 18,8 prosenttia on ottanut käyttöön perinteisiä tuotekehitysmenetel-

miä, 6,3 prosenttia käyttää omia menetelmiä ja 6,3 prosenttia on tehnyt tarpei-

siinsa sopivia parannuksia tuotekehitysprosessiin. 

Seuraavasta kysymyksestä jätetään huomioimatta vastausvaihtoehto ”negatiivi-

sesti”, sillä kyseistä vastausta ei valinnut yksikään yritys. Kysymykseen vastasi 

15 yritystä, täten yhden yrityksen prosentuaalinen osuus vastauksista on 6,7 pro-

senttia. 

Viidennessä kysymyksessä kartoitettiin neljännen kysymyksen pohjalta mahdol-

lisia liiketoiminnallisia vaikutuksia. Kysymykseen vastasi 15 yritystä (Kuvio 9). 

Oletteko muuttaneet tuotekehitysprosessianne aiemmin, 
miten?

Olemme ottaneet käyttöön perinteisiä tuotekehitysmenetelmiä

Olemme ottaneet käyttöön ketteriä tuotekehitysmenetelmiä

Emme ole muuttaneet tuotekehitysprosessiamme

Käytämme omia menetelmiä

Pieniä parannuksia siellä täällä
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Kuvio 9. Yritysten kokemus tuotekehitysprosessin muutoksista liiketoiminnan 

kannalta 

Merkittävää muutosta ei ollut havaittavissa 46,7 prosentilla yrityksistä ja 40 pro-

senttia yrityksistä kertoi muutosten vaikuttaneen yrityksen liiketoimintaan positii-

visesti. Yrityksistä 13,4 prosenttia kertoi, ettei ole voinut toistaiseksi tehdä havain-

toja muutoksista. 

3.2.3 Tuotekehitysprosessin haasteet ja kestävä tuotekehitys 

Kuudennessa kysymyksessä yrityksiltä selvitettiin suurimmat tuotekehitystä hi-

dastavat ja hankaloittavat elementit. Kysymykseen vastasi 16 yritystä (Kuvio 10). 

Vaikuttiko muutos liiketoimintaan…

Positiivisesti Ei juuri muutosta Hienoista parannusta Vaikea vielä sanoa Emme ole seuranneet
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Kuvio 10. Yritysten tuotekehityksen hidasteet ja haasteet 

Yrityksistä 16 vastasi kuudenteen kysymykseen. Avointa vastausvaihtoehtoa oli 

hyödyntänyt kuusi yritystä. Avoimet vastaukset on kohdistettu kaavion kohtiin Re-

surssit, Rahoitus ja Muut yrityksen sisäiset haasteet. Kohta Resurssit tarkoittaa 

tuotantoon tarvittavien resurssien määrällisiä ongelmia. 

Sekä ulkoinen että sisäinen kommunikaatio -vastauksia tuli 24 prosenttia eli viisi 

yritystä vastausta kohti. Tavarantoimittajan vaikeudet sekä resurssit oli molem-

mat mainittu neljän eri yrityksen (19 %) vastauksissa. Rahoituksen ongelmalli-

suuden mainitsi 12,6 prosenttia yrityksistä. Muita yrityksen sisäisiä haasteita erik-

seen mainittiin yhden (6,3 %) yrityksen osalta. 

Seitsemäs kysymys kosketti vähähiilisyyden merkitystä yrityksille. Kysymykseen 

vastasivat kaikki 16 yritystä (Kuvio 11). 

 

Mitkä ovat suurimmat tuotekehitystä hidastavat/hankaloittavat 
elementit yrityksessänne?

Sisäinen kommunikaatio Ulkoinen kommunikaatio Tavarantoimittajan vaikeudet

Resurssit Rahoitus Muut yrityksen sisäiset haasteet
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Kuvio 11. Vähähiilisyyden merkitys yrityksissä 

Tarkalleen puolet eli 50 prosenttia yrityksistä määritteli vähähiilisyyden merkityk-

sen yrityksensä tuotekehityksessä tärkeäksi. Seitsemännessä kysymyksessä 

31,3 prosenttia yrityksistä vastasi kohtaan ”Ei juurikaan tärkeä” ja 12,5 prosenttia 

yrityksistä ”Ei lainkaan tärkeä”. Vain yksi yritys (6,3 %) ilmoitti vähähiilisyyden 

merkityksen tuotekehityksessään olevan erittäin tärkeä. 

Kahdeksas kysymys oli avoimesti vastattava ”Mikäli vastasitte edelliseen ’erittäin 

tärkeä’, voitteko kuvailla lyhyesti vähähiilisyyden merkitystä tuotekehitykses-

sänne? (Esim. energiatehokkuus)” ja siihen vastasi kaksi yritystä. Toinen vastan-

neista yrityksistä oli merkinnyt edellisen, seitsemännen, kysymyksen vastauk-

sensa kohtaan ”tärkeä”. Nimetään vastanneet yritykset numeroilla 1 ja 2. Yritys 1 

toimii rakennustekniikan, tietotekniikan, maanmittaustekniikan ja infran aloilla. 

Yritys 2 valmistaa moottoriajoneuvoja. Kummankin yrityksen vastaukset on ko-

konaisuudessaan esitelty seuraavassa kahdessa kappaleessa. 

Yritys 1 vastasi seuraavasti:  

”Tuotteidemme ja toimintamme perusta on ”Vihreällä pohjalla”, mutta 
olemme tämän vasta aivan vastikään huomanneet. Potentiaali ja 
mahdollisuudet on vielä kartoittamatta, merkitys tullee kasvamaan 
huomattavasti, yleisen asenteen muuttuessa vihreämmäksi”.  

 

Miten tärkeä osa vähähiilisyydellä on 
tuotekehityksessänne?

Erittäin tärkeä Tärkeä Ei juurikaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä
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Yritys 2 vastasi seuraavasti:  

”Toimimme sähköajoneuvojen ja niihin liittyvien teknologioiden ja 
tuotteiden parissa, joten vähähiilisyyteen pyrkiminen on tekemi-
semme keskiössä”.  

3.2.4 Digitaaliset työkalut 

Yhdeksäs kysymys on digitaaliset työkalut -osion ensimmäinen kysymys. Kysy-

mykseen vastasivat kaikki 16 yritystä. Kuviossa 12 esitetään vastausten jakautu-

minen. 

 

Kuvio 12. Digitaalisten insinöörityökalujen käyttö lappilaisissa yrityksissä 

Yhdeksännen kysymyksen vastausvaihtoehdoista poistettiin vaihtoehto 

”Olemme harkinneet käyttöönottoa, mutta emme vielä käytä” vastausten puut-

teellisuuden vuoksi. Yrityksistä 11 eli 68,8 prosenttia kertoi käyttävänsä digitaali-

sia insinöörityökaluja tuotekehityksessään. Neljä yritystä (25 %) puolestaan vas-

tasi ”ei”. Yksi yritys (6,3 %) kertoi aiemmin käyttäneensä, mutta sittemmin luopu-

neensa digitaalisten insinöörityökalujen käytöstä tuotekehityksessään. Kuviossa 

13 eritellään yritysten käyttämät digitaaliset insinöörityökalut. 

Oletteko käyttäneet tai käytättekö digitaalisia 
insinöörityökaluja tuotekehityksessänne?

Kyllä Ei Olemme aiemmin käyttäneet, nykyään luopuneet
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Kuvio 13. Digitaalisten insinöörityökalujen jakauma lappilaisissa yrityksissä 

Kysymykseen vastasi 13 yritystä, joten yhden yrityksen prosenttiosuus on 7,7 

prosenttia. CAD on selkeästi eniten käytetty digitaalinen insinöörityökalu lappi-

laisten yritysten keskuudessa, sillä 69,2 prosenttia yrityksistä ilmoitti käyttävänsä 

tätä. BIMiä käyttää 23,1 prosenttia yrityksistä. Digitaalista kaksosta (7,7 %) ja Vi-

sual Studiota (7,7 %) ilmoitti käyttävänsä kumpaakin yksi yritys. Yrityksistä yksi 

vastasi avoimen vaihtoehdon kautta käyttävänsä projektinhallintatyökaluja, ryh-

mätyövälineitä sekä digitaalisia kehitysympäristöjä. 

Kymmenennessä kysymyksessä kartoitettiin yritysten valmiutta yhden tai useam-

man uuden digitaalisen työkalun käyttöönottoa tuotteiden elinkaaren seurantaan 

ja tuotekehityksen tehostamiseen. Kysymykseen vastasivat kaikki 16 yritystä 

(Kuvio 14). 

Mitä insinöörityökaluja?

CAD

BIM

Digital Twin

Visual Studio

Projektinhallintatyökalut, ryhmätyövälineet, digitaaliset kehitysympäristöt
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Kuvio 14. Yritysten valmius ottaa käyttöön uusia digitaalisia insinöörityökaluja 

Kymmenen eli 62,5 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti olevansa valmis ot-

tamaan käyttöön digitaalisia työkaluja. Kuusi yritystä eli 37,5 prosenttia yrityksistä 

ilmoitti, ettei ole valmis ottamaan käyttöön uusia työkaluja.  

3.2.5 Tulevaisuus 

Yhdestoista ja viimeinen kysymys liittyi yritysten tulevaisuudennäkymiin. Vastan-

neita yrityksiä oli 16 (Kuvio 15). 

 

Kuvio 15. Yritysten tulevaisuudennäkymät kymmenen vuoden ajalta 

Olisitteko valmiita ottamaan tuotteidenne elinkaaren 
seurantaan ja tuotekehityksen tehostamiseen avuksi 

uuden tai uusia digitaalisia työkaluja?

Kyllä Ei

Mitä muutoksia kuvittelette tapahtuvan 10 vuoden sisällä 
alan yritysten tuotekehityksen suhteen?

Digitaalisten ja virtuaalisten työkalujen lisääntyminen

Ekosuunnitteludirektiivin vaikutukset korostuvat

Esineiden internetin (IoT) merkitys kasvaa
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Jokainen yritys eli sata prosenttia vastasi ”Digitaalisten ja virtuaalisten työkalujen 

lisääntyminen”. Esineiden Internetin merkityksen kasvua ennusti seitsemän (43,8 

%) yritystä. Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten korostumista arveli kuusi yri-

tystä eli 37,9 prosenttia. Yksi yritys tarkensi avoimessa vastauksessaan ekosuun-

nitteludirektiivin vaikutuksia CO2-päästörajoitusten ja täyssähköautojen yleisty-

misen osalta. 

3.3 Yhteenveto yritysten vastauksista 

Lappilaiset yritykset käyttävät tietoteknisiä työkaluja tuotekehityksessään laajasti 

toimialasta riippumatta. Suurin osa vastanneista yrityksistä toimi tietotekniikan 

alalla. Yritysten näkökulmasta asiakkaat ovat tärkein ryhmä, jolta uusien tuottei-

den ideat kerätään. Eniten lappilaisissa yrityksissä käytetään SCRUM-projektin-

hallintaa, joskin suurin osa vastanneista yrityksistä kertoi, ettei yrityksissä käytetä 

tuotekehitys- tai projektinhallintamenetelmiä. Puolet vastanneista yrityksistä on 

ottanut käyttöön ketteriä tuotekehitysmenetelmiä, eikä ole havainnut tästä juon-

tuvaa merkittävää muutosta liiketoiminnassaan. Suurimmat ongelmakohdat tuo-

tekehitysprosessissa ovat ulkoinen ja sisäinen kommunikaatio sekä resurssien 

määrä ja saatavuuden haasteellisuus. 

Vähähiilisyys on tärkeä arvo lappilaisille yrityksille. Avoimeen kysymykseen vas-

taustaan selventäneet yritykset alleviivaavat vähähiilisyyden kasvavaa merki-

tystä tuotekehityksessä. Yli kolmannes yrityksistä käyttää digitaalisia insinööri-

työkaluja tuotekehityksessään, CAD on merkittävästi muita enemmän käytetty 

työkalu. Suurin osa yrityksistä on valmis ottamaan käyttöön uusia digitaalisia in-

sinöörityökaluja. Kaikki vastanneet yritykset odottavat seuraavan kymmenen 

vuoden aikana kasvua digitaalisten ja virtuaalisten työkalujen käytössä. 
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4 POHDINTA 

Digitaalisen kaksosen käyttö tuotekehityksen apuvälineenä on yleistynyt viime 

vuosina ympäri maailmaa suurissa yrityksissä. Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda 

Lapin ammattikorkeakoulun TEQU-palvelulle selvitys olemassa olevista digitaali-

sen kaksosen rakennustyökaluista, niiden käyttötarkoituksista ja liiketaloudelli-

sesta hyödystä. Toinen tarkoitus oli luoda yleiskuva Lapin alueen pienten ja kes-

kisuurten yritysten tarpeista digitaaliselle kaksoselle tai vastaavanlaisille digitaa-

lisille insinöörityökaluille sekä kartoittaa yritysten tulevaisuudennäkymiä ja haluk-

kuutta ottaa mainittuja työkaluja käyttöön. Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadul-

linen tutkimus, sillä se tukee tarkoitusperiä hyvin. 

Opinnäytetyön tiedonlähteenä toimi pääasiassa Internet-palvelu ResearchGate, 

johon on kerätty lukuisia akateemisia tutkimuksia sekä tieteellisiä julkaisuja. Re-

searchGate-palvelun tutkimuksista löytyi myös tuoreita ja tiedon oikeuden kan-

nalta oleellisia lähteitä, joita hyödynnettiin opinnäytetyössä. Suomessa tehtyjä 

lopputöitä haettiin Theseus sekä Trepo-palveluista. Theseus-palvelusta löytyi 

kolme opinnäytetyötä asiasanalla ”digitaalinen kaksonen” ja yksi opinnäytetyö 

asiasanalla ”digital twin”. DUKE-hankkeesta tietoa kerättiin hankkeen projekti-

päällikkö Tauno Tepsalta sekä TEQUn verkkosivuilta. 

Teoriaa tuotekehityksestä ja digitaalisesta kaksosesta löytyi Internetistä huomat-

tava määrä. Akateemisesti pätevän tiedon suodatus markkinointimateriaalista oli 

tärkeässä osassa erityisesti eri yritysten omia digitaalisen kaksosen rakennusoh-

jelmia ja -ohjelmistoja tutkaillessa. Haasteellisuudesta huolimatta teoriapohjan 

rakentaminen onnistui ongelmitta. 

Lappilaisille yrityksille toteutettiin kerätyn teorian pohjalta anonyymi kysely, jossa 

luotiin yleiskuva uusien, digitaalisten, työkalujen tarpeesta ja valmiudesta ottaa 

niitä käyttöön. Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten tulevaisuudennäkymät, suu-

rimmat ongelmakohdat tuotekehityksen osalta sekä jo otanta yrityksissä käytössä 

olevista työkaluista. Kyselyn tulokset avattiin sekä analysoitiin opinnäytetyön 

pääkohdassa kolme. Kysely rakennettiin Lapin ammattikorkeakoulun tarjoaman 

GAFE-palvelupaketin Google Forms -pohjalle. Kyselyn seitsemännessä kysy-

myksessä yrityksille annettiin linkki ”Ilmasto- ja energiakysymykset” -kohtaan 
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Suomen Yrittäjät sivulle (https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/yrittajien-edun-

valvonta/ilmasto-ja-energiakysymykset-317788), jossa vähähiilisyyteen liittyvää 

kysymystä voitiin pohjustaa asiaan perehtymättömälle. Linkkiä ei ollut välttämä-

tön avata, mutta se tarjottiin, mikäli yritys ei kokenut pohjatietoaan riittäväksi ky-

symykseen vastatakseen. Ennen yhdeksättä kysymystä, siirryttäessä kohtaan 

”Digitaaliset työkalut”, pohjustettiin yrityksille tarkoituksenmukaisia insinööri- ja 

suunnittelutyökaluja ja rajattiin pois tekstin editointityökalut sekä Microsoft Excel 

ja esitystyökalut. Kohdassa mainittiin nimeltä BIM, CAD ja digitaalinen kaksonen. 

Kyselyn pohjalta rakennettiin viimeiseen kolmannen luvun alakohtaan yhteenveto 

kyselyn vastauksista. Tuotekehitykseen liittyvien kysymysten vastaukset korre-

loivat tuotekehityksen aihealueella tehtyjen tutkimusten kanssa muualla Suo-

messa. Asiakkaat ovat merkittävässä osassa uusien tuotteiden kehittämisessä. 

Aiempaa tutkimustietoa Lapin alueen yritysten digitaalisten insinöörityökalujen 

käytöstä ja uusien työkalujen tarpeesta löytyi vähän, joten vertailua korrelaatiosta 

ei voida harjoittaa. 

Jatkotutkimukset aiheesta digitaalisten insinöörityökalujen tarve ja yksittäisten di-

gitaalisten työkalujen tarkoituksenmukaisuus tulee yritysten tulevaisuutta koske-

van kysymyksen vastausten perusteella tarpeeseen. Jokainen vastannut yritys 

vastasi odottavansa tulevaisuudessa digitaalisten ja virtuaalisten työkalujen yleis-

tymistä, mutta vain 62,5 prosenttia vastanneista ilmoitti olevansa valmis otta-

maan uusia työkaluja käyttöön. Lisää tutkimusta aiheesta vaaditaan, jotta voi-

daan varmistaa myös jäljelle jäävän 37,5 prosentin valmius yrityksen liiketoimin-

nan jatkumoon olettaen odotusten käymisen toteen. 
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