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Profox PSK-seminaarit 20 vuotta      

aikamatka 1997 – 2016            

1997: CAE – toimintaympäristö   PSK -standardointi

2016: BIM – toimintaympäristö  standardointi



FIRST STEP 

Ensimmäinen Profoxin PSK-seminaari järjestettiin Nilsiän Tahkovuorella 
kevättalvella 1997. Seminaarien perusajatuksena on ollut jakaa ajankohtaista 
tietoa CAE-toimintaan liittyvistä ajankohtaisista PSK-standardeista. 

Samalla seminaarit ovat olleet hyvä tiedonkeruuväylä PSK:lle sen kehittäessä 
asiaan liittyviä standardeja. Seminaarit ovat olleet yksi tapa vaikuttaa PSK-
standardien kehittämiseen. Ryhmätöiden aloitteet ja tuotokset ovat johtaneet 
uusien standardien syntyyn ja olemassa olevien kehittämiseen.

Seminaareissa on kerrottu ja esitelty monipuolisesti CAE-ohjelmistojen ja 
sovellusten uusia ominaisuuksia ja kehityspiirteitä.

------ ja illan päätteeksi erinomainen iltaohjelma -------



PSK-seminaareja 10 vuotta – perinne jatkuu…

Mitä on jäänyt haaviin?

10-vuotishistoria 1997-2006 (Juhani Kettunen)

Seminaarin runko noudattaa hyväksi havaittua tuttua kaavaa: 
• ajankohtaista PSK:sta ja suunnittelurintamalta 
• CAE-uutuuksia 
• Ryhmätyö 
• ja illan päätteeksi erinomainen iltaohjelma



1997   
I : Peruskivi seminaareille Nilsiän Tahkovuoressa

Aiheena oli PSK itse, puhuttiin PSK:n toiminnasta ja roolista

Ryhmätyöt:

• Ongelmat CAD-tiedostojen siirrossa osapuolten välillä

• Ratkaisut em. ongelmien vähentämiseen

• Standardien ja ohjeiden vaikutusmahdollisuudet tiedonsiirrossa



1998  
II: Kuopio, Iso-Valkeinen

Uusien PSK-standardien esittely

Ryhmätyöt:

1.PSK 5821 ja PSK 5841 MEN kehittäminen (CAD-suunn.)

2.3D-malleissa huomioitavia ja standardoitavia asioita

Tulos: Standardi PSK 5842 MEN syntyy

Tehdassuunnitteluasiakirjat AutoCAD, muut CAD’it



1999 
III: Kuopio, Iso-Valkeinen

Uusien PSK-standardien esittely

Ryhmätyöt:

1.Standardin PSK 5842 MEN jatkokehittäminen (AutoCAD)

2.Skannattujen piirustusten käsittely           PSK 5851 (rasteripiir.)

3.Tiedostomuodot keskustelu pdf-tiedostomuodosta johtaa 

standardin PSK 5852 tekemiseen

4.Dokumenttien metadata            PSK 5811 käynnistyy 

5.Tiedonsiirron kehittäminen



2000 
IV: Kuopio, Iso-Valkeinen

PSK:n soveltaminen AutoCAD 2000-dokumenteissa

Uudet standardit: 

 PSK 5841-42 PI-kaaviot ja sijaintipiir. AutoCAD 2000:lla

Ryhmätyö: Suunnittelun tunnusluvut

Tulos: suunnittelun tunnusluvut standardin työ käynnistyy 

(PSK 7503)



2001 
V: Kuopio, Iso-Valkeinen

Aiheena verkottuva suunnittelu

A

C D

B



2002
VI: Kuopio, Mikroteknia

Perinteistä muotoa olevien dokumenttien hyödyntäminen CAD-työssä

Ryhmätyö: Rasterimuotoisten piirustusten käsittelyssä 

huomioitavia asioita

Tulos: syntyy standardi PSK 5851 (rasterimuotoiset 

piirustukset)



2003 
VII: Espoo, Lepolampi

Aiheet:

1. 3D-laitosmallintamisen 

standardoimismahdollisuudet

2. PSK ja XML

Ryhmätyöt:

 3D-mallien käytön ja siirron 

ongelmat

 XML-kielen käyttökohteet



2004 
VIII: Vantaa, Technopolis

Aiheena XML tiedonsiirron mahdollisuudet 

prosessiteollisuuden suunnitteluprojekteissa

Ryhmätyöt:

1. XML tiedonsiirtoformaatin käyttäminen omissa 

työtehtävissä

2. Mitä edellytyksiä tulisi täyttyä, jotta XML-

tiedonsiirto voitaisiin ottaa käyttöön em. tehtävissä

3. Käytetäänkö edustamassani yrityksessä 

käsiteltävää suunnitteluun liittyvää informaatiota 

hyväksi myös kunnossapidossa?



2005 
IX: Imatran kylpylä

Aiheena: PSK Standardien käyttö yleisesti prosessiteollisuuden teknisen 
dokumentaation luomisessa ja ylläpidossa 

Uusien PSK-standardien ja kehityshankkeiden esittely:

1. PDF-tiedostojen laatiminen: PSK 5852 (ehdotus)

2. PI-kaavioiden symbolit: PSK3601

3. Teollisuuden kone- ja laitekortit: PSK 5941

4. Laitetiedot, XML-tiedonsiirto PSK 59XX, PSK 5822 

Ryhmätyöt:

1. Mitä PSK:n halutaan kehittävän tiedonhallinnan alueelta?

2. Mitä esteitä PSK-standardien käytölle on?



2006 PSK Seminaari
X: Kuopio, Iso-Valkeinen

Teema: Suunnittelun uudet haasteet toimittajalle, suunnittelijalle ja 

asiakkaalle

• Ajankohtaiset projektit PSK:ssa

• Kohti 3D-tehdasmalleja

• 10-vuotishistoriikki – Juhani Kettunen 

Workshop:  

• Tiedonsiirto, tiedon oikeellisuus, dokumenttien hallinta ja jakelu 

kustannustehokkaasti laitoksen elinkaaressa monen osapuolen 

ympäristössä?

• Menetetäänkö ulkoistamisella suunnitteluun liittyvää tärkeää tietoa?

• Mitkä ovat dokumenttien omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet 
verkottuneessa suunnitteluympäristössä?



2007 PSK Seminaari

XI: Tampere, Lapinniemen kylpylä

Teema: Investointiprojektin tiedonhallinnan elinkaariajattelu

• Ajankohtaiset projektit PSK:ssa

• THTH – tiedonhallinnan yhteistyöllä tehokkuutta yrityksille

(THTH ry: Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys)

• 3D –Case -esityksiä

Workshop:

Investoinnin tiedonhallinnan sudenkuopat ja tiedonhallintaa 

edistävät tekijät



2008 PSK-Building Smart seminaari
XII: Hämeenlinna, Aulanko 

Teema: Tietomallien hyödyntäminen Investointiprojektissa

Uutena osa-alueena seminaariin rakennusteollisuus ja -teknologia

Yhteinen osuus: 

• Johdanto pääaiheeseen ja Autodesk - Navisworks update – katsaus

Prosessiteollisuuden erillisluento: 

• Tiedonsiirron hankkeet (THTH r.y) ja uuden sukupolven CADMill- sovellus 

automaatiosuunnittelun case

Rakennusteollisuuden erillisluento: 

• Rakennuksen tietomallintamisen nykytilanne ja määrälaskenta rakennusmallintamisessa

Workshop-ryhmätyö:

3D-mallien/tietomallien hyödyntäminen projektitoiminnassa

=> Tilanne nähtiin vielä varsin haastavana käytännön tasolla



2009 PSK-Building Smart seminaari
XIII: Helsinki, Tekniikan museo

Teema: Uudet menetelmät kustannustehokkaassa projektitoiminnassa

• Tuoterakenteen kehittyminen toimitusprojektin aikana

• Katsaus Building Smart Finlandian toimintaan (Rakennustieto Oy)

• Viimeisimmät innovaatiot 3D-mallien hyödyntämisessä

• Aikuiskoulutuksen uudet suuntaukset (Metropolia AMK)

• Projektina jaksaminen: ISÄ Mitro

Opastettu tutustuminen tekniikan museoon

Workshop: Uusia menetelmiä kustannustehokkaassa projektitoiminnassa



2010 PSK-Building Smart seminaari
XIV: Kuopio, Iso-Valkeinen

Teema: Kollaboraatio – ryhmien yhteistyö

Yhteinen osuus: 

Yhteistoimintaprosessien hallinta projekti- ja palveluorganisaatioiden 

verkostoissa

Prosessiosuus: Sefram- projektin tuloksia – avoin palvelukehys 

laitostiedon jakamiseen (VTT)

Rakennusosuus: Tietomallintamisen nykytilanne (FutureCad)

Workshop: Uusia menetelmiä kustannustehokkaassa projektitoiminnassa

 Etsittiin ratkaisuja pääaiheeseen – tavoitteellinen yhteistyö 

kollaboraatio

Iltaa tähditti Sakari Kuosmanen show !  



2011 PSK-Building Smart seminaari
XV: Lahti, Hiihtomuseo

Teema: Korjausrakentamis- ja modernisointiprojektit / ”best practicies”

 Autodeskin edustajan kuulumiset ohjelmistojen kehitysstrategioista

 Laserkeilaus ajankohtainen aihe - viimeiset teknologiat 

 CASE Linnanmäki - vesitorniprojekti laserkeilausta käyttäen

 Peruskorjausprojekteihin soveltuvia Navisworks – pohjaisia ohjelmistoja ja 

sovelluksia

 Seminaarissa kuultiin myös erilaista lähestymistä insinöörityöhön Mato 

Valtosen luennossa ”Insinööri ja luovuus”.

Workshop: 

 Etsittiin ratkaisuja pääaiheeseen – korjaus- ja modernisointiprojekteihin 

liittyvät haasteet ja askarruttavat asiat



2012 PSK-Building Smart seminaari
XVI: Helsinki, Hotelli Katajanokka

Teema: Mobiiliteknologiasovellukset 3D-mallien hyödyntämisessä

 Pääluennoitsijana ensi kertaa Suomessa Autodesk LTD:tä

Navisworks- kehityksen vastaava tuotepäällikkö Richard Parker.

 CASE Navistools Dynamic- sovellus mobiiliratkaisusta

 Suomen tietomallivaatimuksia / esitys Senaattikiinteistöltä

Workshop: Haasteet ja ratkaisumallit Mobiilisovellukset 3D-mallien 

hyödyntämisessä



2013 PSK-Building Smart seminaari
XVII: Tuusula, Hotelli Gustavelund

Teema: Kilpailukykyä mallipohjaisella projektiyhteistoiminnalla

 BIM -teema vahvasti esillä projektitoimintaan – BIM expert David Morbin

 CASE-luentoja: Uusia mallipohjaisia työmenetelmiä ja collaboraatiota

Navistools- sovelluksilla

Workshop: Miten kilpailukykyä mallipohjaisella projektiyhteistoiminnalla

 Haasteena mm. standardisointi, ohjeistus ym. mallin ylläpitoon liittyvät 

asiat

 Hyötyinä tehokkuus, suunnittelun laatu- ja kustannustehokkuus, 

kilpailuetu

Iltapäiväjamit: ”The flute of Shame & Koop arponen”



2014 PSK-Building Smart seminaari
XVIII: Järvenpää, FOX Center yrityskeskus

Teema: Säästöjä ja hyötyjä investointiprojekteihin uusilla 

työprosesseilla

 ”New Technologies in BIM- projects” John Foster

 Uusi teknologia liiketoimintaprosessien tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

parantajana - uudet työprosessit investointihankkeissa

 CASE laserkeilauksen 3D-tiedonkeruu (Smart Geo)

 CASE pistepilviaineiston hyödyntäminen Olympiastadionin projektissa 

Workshop: Säästöjä ja hyötyjä investointiprojekteihin uusilla työprosesseilla

 Käytännön näkökulmasta esille varsin paljon asioita, haasteita sekä 

hyötyjä

Iltaa hauskuutti stand up komiikka….



2015 PSK-Building Smart seminaari
XIX: Järvenpää, FOX Center yrityskeskus

Teema: Tilaajan uudet haasteet Investointiprojekteissa ja ylläpidossa

 Omaisuuden ylläpito, johtamisjärjestelmät ja kyberturvallisuus.

 Käytännön hyötyjä käyttöomaisuusstandardeista ISO 55001 ja EN 16646 

 ”Building Smart Finland tietoisku” 

 Uusien ohjelmistoteknologioiden mahdollisuuksia investointiprojektien tehostamiseen

Workshop: teemasta -Tilaajan uudet haasteet Investointiprojekteissa ja ylläpidossa

Laajasta aiheesta esille mm:

 Toimitta-arviointi, tietoturvallisuus, resurssiriskit, tiedonhallinta, standardisointi,

valvonta, seuranta, mittarointi, mallin ylläpito, yhteistyö ym.    

Ilta jatkui Magic cabinet taikuudella…..



2016 PSK-BIM 20 v juhlaseminaari

XX: Helsinki, Finlandia-talo

Teema: Allianssimuotoinen projekti investointihankkeen 

toteutusmuotona 

Aiheita mm:

 Allianssi – yhteistyö / toteutus

 BIG – room

 CAVE – virtuaalitodellisuus



1997- 2016  - Summasummarum…….
Seminaarien idea toteutunut 
 Ajankohtaiset aiheet / huippuasiantuntijoiden luennot prosessi- ja 

rakennusteollisuuden aloilla
 Ratkaisuja hyödyntäen alojen ammattilaisten tuntemia hyviä 

käytänteitä verkostoitumisen ja tiedonjakamisen avulla 
 Uuden teknologian, ohjelmistojen ja sovellusten esittely
 CASE-esitykset uusien teknologioiden käytännön sovelluksista
 Workshop: teemaan liittyvä interaktiivisuus ja tiedonvaihto osallistujien 

kanssa sovellusten kehitystarpeista ja standardoinnista 
 Standardien hyödyntäminen ja kehittäminen (PSK, BSF-foorumi) 
 Verkostoituminen
 Viihdyttäviä aktiviteetteja ja iltaohjelmaa 



Next step ?

PSK – BIM SEMINAARIPERINNE JATKUU…..?

20 vuotta kehitystä ja historiaa takana…..

Uudet haasteet edessä…?

KIITOS !


