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Profox Companies Ltd – Autodesk Partner & 

Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen IT asiantuntija 

Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen asiantuntija 

Navisworks asiantuntija 

Plant ohjelmistoasiantuntija 

Autodesk Partner – Consulting Specialized 

Palvelut  & Ohjelmistot 

Infra & Rakennus & Prosessiteollisuus 

Suunnittelu – Työmaa -  Ylläpito 

 

•Profox Companies Ltd;  Navisworks ,  Navistools & services 

 

•Finland: Järvenpää, Fox Center, Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää,  tel: +358(0)207 416620 

Software development; Codemill Oy, Koivukoskenkatu 17, 87100 Kajaani , Finland tel + 358(0)400-745 352 



PSK –BIM seminaariteemoja: 
 

•2014 – Säästöjä ja hyötyjä investointiprojekteihin uusilla työprosesseilla 

•2013 - Kilpailukykyä mallipohjaisella projektiyhteistyötoiminnalla 

•2012 - Mobiilisovellukset 3D-mallien hyödyntämisessä 

•2011 - Korjausrakentamis- ja modernisointiprojektit 

•2010 - Kollaboraatio laitos- ja rakennusprojektissa 

•2009 – Uudet menetelmät kustannustehokkaassa projektitoiminnassa 

•2008 – Tietomallintaminen rakennus ja laitosprojekteissa 

•2007 -  Investointiprojektin tiedonhallinnan elinkaariajattelu 

•2006 -  Suunnittelun uudet haasteet toimittajalle, suunnittelijalle ja asiakkaalle 

•2004 - Teollisuuden tiedonsiirron kehittäminen 

•...... 

•1997 -  Standardien ja ohjeiden vaikutusmahdollisuudet tiedonsiirrossa 
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Kari Komonen, FT dosentti, Promaint 

Tuotantotalouden tohtori Aalto Yliopistosta. Kari Komonen on työskennellyt VTT:llä päätutkijana vuosina 2001-2010. 
Hänen tutkijantyönsä on liittynyt fyysisen omaisuuden ja ylläpidon hallintaan. Ennen vuotta 2001 hänellä on myös 
pitkä kokemus johdon konsulttina toimimisesta. Hän on aiemmin työskennellyt valmistavissa yrityksissä kuten Nokia 
Oy:llä ja Kone Oy:llä 12 vuoden ajan. Hän on myös toiminut ja toimii edelleen usean kansallisen ja kansainvälisen 
standardointiorganisaation jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän on toiminut mm. EFNMS Asset Management komitean 
puheenjohtajan vuodesta 2008 syksyyn 2013 asti ja jäsenenä tämän jälkeen, sekä hallituksen jäsenenä että 
maaedustajana EFMNS General Assembly –organisaatiossa jo 10 vuoden ajan sekä Euroopan akateemisen 
tutkijaverkoston EURENSEAMin koordinaattorina vuoteen 2010. Hän on myös hoitanut Vaasan yliopiston 
professuuria vuodesta 2001 vuoteen 2013 asti. 

 

SEMINAARIN PÄÄLUENNOITSIJAT 

Mika Kataikko, Johtaja / Kyberturvallisuus, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 
  
Mika Kataikko toimii Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tekesin Innovatiiviset Kaupungit (INKA) ohjelmassa 
Kyberturvallisuus-ohjelman johtajana.  

 

Tapio Keränen, TkT, kehityspäällikkö Fortum Power and Heat Oy 
 
”Kokenut energia-alan ammattilainen” 

Vesa-Jukka Vornanen,  Ylläpitopäällikkö, Seinäjoen kaupunki 
 
 Ylläpitopalvelut -yksikön vastuuhenkilö:  
 Varautuminen ja valmiussuunnittelu yhteyshenkilö 
Viran puolesta Seinäjoen kaupungin edustajana Länsi- ja Sisä-Suomen 
Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmässä sekä 20 
 suurimman kaupungin riskienhallinta ryhmässä.  
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•09.00   Rekisteröinti ja aamukahvi 

•09.15   Avaus,Ari Puuskari, CEO , Profox Companies Oy 

•09.45  ” Kriittisen julkisen omaisuuden ylläpito ja hybridijohtaminen” Vesa Vornanen, ylläpitopäällikkö Seinäjoen kaupunki 

•10.30 ”Integroitu johtamisjärjestelmä ja ISO 55000, case: Voimalaitoksen operointi a ´la Fortum” 

 Tapio Keränen, TkT, kehityspäällikkö Fortum Power and Heat Oy 

•11.15 ”Mitä uutta ohjelmistoteknologiassa investointiprojektien tehostamiseen” 

 Ismo Knihti, Profox Companies Oy 

•11.30 ”Building Smart Finland tietoisku”, Anna-Riitta Kallinen , Gravicon Oy  

•11.45  Lounas 

• 12.45 “Kyberturvallisuus kilpailutekijänä.” 

 Mika Kataikko , johtaja , Kyberturvallisuus  Jykes Oy 

•13.30 ” Mitä ihmeen hyötyä käyttöomaisuuden hallinnan standardeista voi olla liiketoiminnan kehittämisessä? Esitelmä tarjoaa 

vastauksen ISO  55001 ja EN 16646 standardien käytännön hyödyistä.”, Kari Komonen, FT dosentti, Promaint 

•14.00 Case-esittely; Rakentamisen ja ylläpidonaikaisen tietomallin hyödyntäminen mobiililaitteeella – Navistool Field  , 

 Miikka Vehkaoja, Profox Companies Oy 

•14.15   Workshop / Kahvi  

 ”Miten sovellan uusia vaatimuksia edustamani yrityksen projektitoiminnassa?” 

 Ari Puuskari, Profox Companies Oy 

•15.25  Workshop esitysten purku 

•15.45-16.00 Maagista ongelmaratkaisua  

Juha Laurila 

•17.00-22.00  Sauna & Illallinen / Magic Cabinett 

 

 

 

 

 

 



Workshop  

 
Workshopin aikana etsimme ratkaisuja ja keskustelemme aiheesta , joka 
liittyy seminaarimme teemaan;  Tilaajien uudet haasteet ja vaatimukset investointiprojekteissa ja ylläpidossa. 
 

-Hakeudu nimettyyn Workshop-ryhmääsi, joka kokoontuu kokoushuoneessa tai muussa tilassa 

-Esittelyn lisäksi jokainen kertoo vuorollaan ajatuksiaan säästöjen ja hyötyjen saavuttamisesta investointiprojekteissa 

-Aiheista keskustellaan yksi kerrallaan 

-Valitkaa keskuudestanne sihteeri, joka kirjaa ylös vähintään 5 kappaletta keskeistä ryhmän keskusteluissa esiintullutta ajatusta  teemaan 
liittyen 

-Keskustelkaa ryhmässä mahdollisista ratkaisumalleista liittyen esiintulleisiin haasteisiin 

-Sihteeri kirjaa ylös myös keskusteluissa esiintulleet ratkaisuehdotukset kuhunkin  viiteen haasteeseen liittyen 

-Ryhmän sihteeri valmistautuu esittelemään haasteet & ehdotetut ratkaisumallit 
  
Voit jo päivän aikana miettiä ja kirjata ylös, mihin asiaan kaipaisit kollegojesi näkemyksiä.  
 
 

Antoisia keskusteluhetkiä  
  

 

 

 

 


