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Laatua puurakentamiseen  
tietomallintamalla – YIT valitsi 
ArchiFramen

YIT Rakennus Oy:n Hämeenlinnan-elementtitehdas otti käyttöönsä ArchiCAD- ja ArchiFrame-

suunnitteluohjelmistot elokuussa 2017. Nyt niillä luodaan kaikki elementtitehtaan tarvitsemat 

suunnitelmat puurunkoisten seinä- ja välipohjaelementtien valmistusta varten. Miten kaikki 

on sujunut? Annetaanpa heidän kertoa.

Hannu Mähönen
hannu@mad.fi

Hyvin suunnitellun elementin kasaus on nopeaa ja vaivatonta. Havainnollinen 3D-suunnittelu poistaa suunnitteluvirheet tehokkaasti.

Harri Alanen Miikka Mutkala

Harri Alanen, mikä on oma toimenkuvasi 
YIT:llä, ja kauanko olet ollut työnantajan 
palveluksessa? 
– Toimin tehdaspäällikkönä, ja työsarkaa 

YIT:llä on kertynyt jo liki 16 vuotta.

Entä Miikka Mutkala, mikä on sinun ta-
rinasi? 
– Olen ollut talossa kolmisen vuotta, joista en-

simmäiset kaksi elementtisuunnittelijana. Sit-

ten siirryin työnjohtajaksi tuotantoon. Olen 

myös osallistunut aktiivisesti ArchiCADin ja 

ArchiFramen käyttöönottoon sekä järjestel-

män sisäänajoon.
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Mikä YIT:n elementtitehtaan päätuote, ja 
millainen kokoonpano sitä valmistaa? 
– Päätoimialamme on puurunkoisten suurele-

menttien valmistus asuntorakentamiseen. Täl-

lä hetkellä meitä on kaikkiaan vajaat kolme-

kymmentä henkeä.

Mitkä ovat puurakentamisen keskeiset 
edut ja hyödyt?
– Jos tätä ajattelee laajemmin, puuhan lienee 

kokonaisuudessaan ylivoimaisesti ekologi-

sin saatavilla oleva rakennusmateriaali. Tämä 

mahdollistaa ympäristöystävällisen rakentami-

sen. Erityisesti hiilen pitkäaikainen varastoitu-

minen rakenteisiin auttaa omalta osaltaan il-

maston lämpenemisen ehkäisyssä ja taistelus-

sa ilmastonmuutosta vastaan. 

– Lisäksi puun helppo muunneltavuus 

mahdollistaa luovan arkkitehtuurin. Koska 

puu on myös suhteellisen keveää, ovat raken-

teet painoltaan kohtuullisia. Materiaalin peh-

meys auttaa pitämään myös työmaan hiljai-

sempana ja pölyttömämpänä betoniraken-

tamiseen verrattuna. Ja kun suunnittelu on 

tehty laadukkaasti, jää työmaalle kasaamisen 

jälkeen käytännössä vain suojamuovit ja kuor-

malavat kierrätykseen vietäviksi.

Energiatehokkuusvaatimukset ovat tiu-
kentuneet viime vuosina. Mitä haasteita 
tämä antaa teille? 
– Ei mitään! Se on pikemminkin etu, koska pa-

nostamme yhä enemmän työn ja rakenteiden 

laatuun sekä tiiveyteen. Tällöin lopputuotteen 

asiakaskokemus paranee entisestään.

Olette hyödyntäneet ArchiCADiä ja Ar-
chiFramea vuoden 2017 elokuusta saak-
ka. Kuinka ohjelmistot vastaavat tarpei-
siinne? 
– Mahtavasti istuvat, ja järjestelmä on nope-

asti omaksuttavissa. Jo käyttöönottovaihees-

sa oli ilo huomata, kuinka helposti siirryimme 

2D-suunnittelusta 3D-tietomallinnukseen. 

Taisipa joku suunnittelijamme todetakin osu-

vasti, että ”Tämä on ensimmäinen järjestel-

mä, jonka kanssa ei ole mennyt hermot”. 

– Ohjelman joustavuus on mahtava. Esi-

merkiksi ArchiFramen perustyökalujen mo-

nipuolisuuden johdosta kaikki mahdolliset 

muokkaukset ja rakenteet on mahdollista 

mallintaa saman tien tarpeen ilmaantuessa 

ilman tietyn ominaisuuden kallista ja aikaa 

vievää asiakaskohtaista räätälöintiä. Jos kä-

sin mallintaminen on kuitenkin työlästä ja ra-

kenne toistuu säännöllisesti, on automaatio-

ta mahdollista lisätä jälkikäteen. Tällöin suun-

ArchiFramen automaattiset katkaisuluettelot päivittyvine työstötietoineen helpottavat osavalmistusta ja 
auttavat virheiden välttämisessä.

Automaattinen paino- ja painopistelaskenta auttaa nostopaikkojen määrityksessä sekä kuljetussuunnittelussa.
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LUE LISÄÄ
ArchiFrame: 
mad.fi/tuotteet/muut/archiframe

nittelu nopeutuu entisestään ja laatu paranee 

käsityön vähentyessä.

Näettekö ArchiCADin ja ArchiFramen käy-
tön laajennustarpeita esimerkiksi CNC-lii-
tynnän suuntaan? 
– Eteenpäin pyrkivällä ja kasvua hakevalla yri-

tyksellä on aina tulevaisuuden suunnitelmia, 

mutta toki ne ovat myös liikesalaisuuksia. Ylei-

sesti toimimme niin, että valtaosan arkkiteh-

timalleista tekevät kumppanitoimistot, mutta 

osa mallinnetaan itse. Kannaltamme oleellista 

on mallien laatu. Mitä huolellisemmin ja mit-

tatarkemmin kohde on mallinnettu, sitä alhai-

semmat ovat sen valmistuskustannukset.

Oletteko harkinneet BIMCloudin käyt-
töönottoa? 
– Tällä hetkellä ei ole ollut projektipilvitarpei-

ta. Enemmänkin meitä kiinnostaa BIMx:n hyö-

dyntäminen, koska sen avulla voi välittää ajan-

tasaista tietoa tuotannon ja suunnittelun välil-

lä myös etäyhteyksien päästä.

Oletteko räätälöineet ArchiFramea itse?
– Emme käytännössä ollenkaan, koska tar-

peen ilmetessä meille on helpompaa ottaa 

palvelu ulkoa. Ainoastaan materiaalilistoja 

päivitämme itse, koska se on niin vaivaton toi-

menpide. 

– Tämänhetkisenä kehitystarpeena näki-

simme katkaisuluetteloon perustuvan hin-

noittelun, josta saisimme listauksen kapulois-

ta työaikatietoineen mukaan elementtiku-

vaan. Tällöin voisimme käyttää sitä elementin 

hinnoittelussa. 

Mikä on ArchiCAD–ArchiFrame-järjestel-
män suurin etu kilpailijoihin nähden? 
– Tähän on helppo vastata. Tärkein pointti on 

asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Saamme todel-

la hyvin oman äänemme kuuluviin muun mu-

assa tuotekehityksen suhteen. Lisäksi Archi- 

CAD-pohjaisuus parantaa ArchiFramen kette-

ryyttä entisestään.

– Jollain aikataululla alamme myös suunni-

tella panelointeja ja levytyksiä 3D-mallipohjai-

sesti. Nythän se tehdään ilman sen tarkempaa 

suunnittelua hallin lattialla kokemusta hyö-

dyntämällä.

Järjestimme hiljattain ArchiFrame-käyt-
täjäpäivän, johon YIT:kin osallistui. Onko 
tällaiselle tarvetta myös jatkossa? 
– Kyllä, ehdottomasti. Ensimmäisen käyttäjä- 

päivän perusteella tapahtumassa tarjoutuu 

oiva tilaisuus verkostoitua, saada vinkke-

jä ja vaihtaa kokemuksia muiden käyttäjien  

kanssa.                                                             

Raportti
Käyttäjät

Vastuu ympäristöstä 
ja tulevaisuudesta on meillä!
Jätetään lapsillemme perintö, 
jota he arvostavat!

Severi Virolainen
arkkitehti SAFA
severi.mad.fi


