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▪ Cadmatic Oy

▪ Digitalisaatio…..

▪ Telakkateollisuus suunnannäyttäjä (-kö?)

▪ Digitalisaatio suunnittelussa ja rakentamisess

▪ Entä rakentamisen jälkeen? 

▪ Linkkejä lähteisiin

Telakkateollisuus digitalisaation hyödyntämisen suunnannäyttäjänä? 

Jim Nyroos, Cadmatic Oy, Turku

- Senior Sales Manager

- Koneinsinööri

- +25 vuotta 3D suunnittelua ja tiedonhallintaa



Independent Software Solution provider for Marine, Plant and Construction Industries

Plant Industry Marine Industry Construction

Marine Software Solutions

• Hull and Structure

• Piping and Outfitting

• Electrical and Automation

• Information Management

Plant Software Solutions

• 3D Plant Design

• Electrical and Automation

• Information Management

Construction Software Solutions

• Structure

• HVAC

• Electrical and Automation



• The most competitive integrated software solution for marine, plant and 
construction industry design, engineering and digital information 
management

• Fastest growing independent 3D software vendor for shipbuilding industry. 

• Last 5 years annual growth rate in turnover (CAGR%) almost 30%

• 7000 customer organizations in 60 countries

• Over 200 software professionals, 28 M€ turnover

• Main sales, support and development centers in Finland (HQ) and the 
Netherlands. 

• The other regional own offices in Australia, China, Hungary, India, Italy, 
Russia, Singapore, Spain, Sweden and United Arab Emirates

• Additionally certified local support partners in 15 countries

• Ownership: Elomatic Ltd 53%, Sampo Group/Mandatum 17%,  Personnel 30%

CADMATIC Today



Great last 5 Years for CADMATIC Marine Software Solutions

75 new marine industry User 
Organizations in 2019

Fastest growing software vendor in marine industry. 
Market leader in number of new clients and 2nd in 

turnover in global shipbuilding industry. 

About 800 User Organizations in marine industry in 51
countries

About 40% of all active shipyards (with actual orders for 

commercial ships) worldwide are using CADMATIC 



RELIABLE AND 100% 
FINNISH OWNED 
SOFTWARE COMPANY.

250 BIGGEST IT 
COMPANIES IN FINLAND

TiVi, June 2019
https://magg.io/dGj6Sc/1

MOST PROFITABLE MOST SUCCESSFUL

BEST EQUITY RATIO

HIGHEST GROWTH

HIGHEST RESTRICTION NR OF STAFF

https://magg.io/dGj6Sc/1


• CADMATIC standardized for all Meyer shipyards in Germany and 
Finland and for their large European design and turnkey supplier 
network

• Over one year of software benchmarking and evaluation 
between Catia, Aveva and CADMATIC.

• The Data-Driven Shipbuilding model is implemented for the 
world's biggest cruise ships.

MEYER GROUP, Germany and Finland

Royal Caribbean International 
Allure of the Seas & Oasis of the Sea

“We are convinced that CADMATIC Design and data 
management software is the best choice for our complex and 
extreme scale projects. CADMATIC will be a key element in our 
journey to the next level of digitalization – in Turku and 
Papenburg,” says MEYER Turku CEO, Jan Meyer. 



• Globally operating Dutch based group of shipyards and design offices

• CADMATIC used for commercial and naval ships by 600 CADMATIC concurrent users in 15 
locations (+ their subcontractor network)

• Damen Mangalia is the largest shipyard in the Damen portfolio implementing CADMATIC 
(migration from Tribon to CADMATIC). Focus on the production is in Cruise ships, RoPax
ferries, big offshore vessels and offshore structures

Damen Group



Platform Supply Vessel

• Dual Fuel, LNG/MDO

• Length over all 89.20 m

• Length between p.p. 80.40 m

• Breadth moulded 19.00 m

Wärtsila Ship Design, Norway and Poland



• Provider of turnkey engineering solutions to the global Oil & Gas, offshore, marine and energy 
industries from Singapore, Indonesia, the United Kingdom and Brazil.

• Changed from Aveva to CADMATIC, reports essential improvement in the speed of the design

SEMCORP GROUP, SINGAPORE

Floating Storage and Offloading (FSO) vessel “Ailsa”

• Length Overall x Breadth Extreme: 243.2m × 42m

• Storage Capacity: 430,000 bbls

• Oil Handling: 25,000 bopd Inlet

• Length overall: 220 m

• Beam overall: 102 m

• Length over Work Deck: 180 m

• Beam over Work Deck: 97.5 m

The largest crane vessel in the world with power generated by 
means of dual fuel engines – MGO & LNG



• 3 shipyards and 4 engineering offices in 
Japan, Philippines and China using 
CADMATIC’s Data-Driven Engineering 
Software for integrated basic and detail 
design, modular based prefabrication and 
assembly.

• Changed from Intergraph and Mates to CADMATIC

Tsuneishi Shipbuilding, Japan

Bulk Carriers, Container Carriers, Tankers, etc.



▪ TSP owns and operates waster water plant in Turku

▪ TSP maintains their own CADMATIC Master model

▪ Main design work is subcontracted

Turun seudun puhdistamo, Turku, Finland



SAPPI KIRKNIEMI Production Plants in Finland

Pulp&Paper – O/O (SAPPI Ltd, South Africa)

• Paper for heatset web offset printing

• 3 paper machines, total capacity 700.000 t/a

Scope of Work:

• Intelligent model update

• Integration with SAP DMS 

• Integration with SAP PM

• Information to contractor

Sappi Kirkniemi Design Manager:

“In the old plant there are about 10.000
mechanical documents.

In the two new plants together we have only 
two 3D models and 175 documents for the 
whole mechanical part.”

My Work/eBrowserModels/Pulp_Paper/kiri.ebm


YARA Finland

CADMATIC standardized as a design tool for 
Siilinjärvi & Uusikaupunki new projects

Distributed design environment between seven 
sites

Old PDS models converted to main CADMATIC 
design model

Owner/Operator

My Work/eBrowserModels/Conversions/Plant_1.ebm


Blominmäki Water Treatment Plant, Helsinki Finland

My Work/Customers/Finland/FCG/3PR201001_BlominmaenJVP.ebm


Nordic Soya, Uusikaupunki

- 3D design model – Digital Twin –
managed and updated in 
Cadmatic

- Cadmatic eShare as part of Plant 
information management

Nordic Soya production facility is the largest full 

scale, multi-stage soy processing plant in the 

European Union. The annual soybean processing 
capacity is 240,000 tonnes.



Software Solutions

Telakkateollisuus ja digitalisaatio
Suunnittelu ja rakentaminen



Data-Driven Shipbuilding in Project Lifecycle

Fabricate

Build

Design Operate

Minimize manual data handling Maximize quality



Data-Driven Shipbuilding – Information Model



Data-Driven Shipbuilding – Distributed design & engineering

Telakka

Master Malli/TK

Alihankkija 4
Replican

Replica Malli/TK

Toimittaja C

Replica Malli/TK

Toimittaja B

Replica Malli/TK

Toimittaja D

Replica Malli/TK

Alihankkija 3
Replican

Replica Malli/TK

= Online yhteys

Toimittaja A

Replica Malli/TK

Alihankkija 1
Replican

Replica Malli/TK

Alihankkija 2
Replican

Replica Malli/TK

Telakkateollisuudessa arkipäivää jo vuosia



Data-Driven Shipbuilding – Built by Blocks



Data-Driven Shipbuilding – Built by Modules



Data-Driven Shipbuilding – Built by Modules



Meyer Rostock: a whole, complete engine 
room block To Cruiser to be built in Turku 

Data-Driven Shipbuilding – Built by Modules



▪ CADMATIC Prefabrication / spool data is transferred 
directly to PipeCloud with or without spool drawings 
(depending on the pipe workshop automation)

Data-Driven Shipbuilding - Integrated design and prefabrication

PipeCloud explainer animation (2:20)
https://youtu.be/th4o5OrleIs

https://youtu.be/th4o5OrleIs


Data-Driven Shipbuilding – Digital parts to Real parts



Data-Driven Shipbuilding – Digital parts to Real parts



▪ Feadship Group (Scheepswerf Slob): Integration with production (nesting), visualization 
of Hull production status (cutting/bending/pre-assembly), approval of section assembly 
with eGo (70% less paper in production).

▪ Users:

▪ Project managers: Progress status

▪ Foremen: Assembly approval

▪ Workers: Status input

Data-Driven Shipbuilding – Less Paper, More Digital 



Software Solutions

Entä suunnitteluprojektin ja rakentamisen
jälkeen?



Digital Twin Concept

EQUIPMENT

360°

3D

MAINTENENCE

DOCUMENTS

INVENTORY

PURCHASE

LOGBOOK

SAFETY

REPORTS

DASHBOARD
USER 

INTERFACE

ON BOARD

AND OFFICE

EXTERNAL

DATABASE

DATA

ANALYSIS



Digital Twin Concept Laitosomistajille ja projekteille

Projektien seuranta. 
Asennuksen ja esivalmistuksen seuranta,….

Projektit, suunnittelu.

Master malli & Tietokanta

etc.



Digital Twin- Käyttöliittymä Tietoon ja dokumentaatioon



Suunnittelujärjestelmä julkaisee 3D 

mallin, dataa ja dokumentaatiota

Käyttöliittymä yhdistää

suunnitteludatan ja muut laitoksen

tietojärjestelmät.

Digital Twin- Käyttöliittymä Tietoon ja dokumentaatioon



Operointi ja kunnossapitotiedon jakaminen
• Erilaisista lähteistä luokitteluja, niille värikoodaukset ja hierarkiat

• Älypisteitä, jotka tuovat suoraan malliin tietoa muista lähteistä/tietokannoista/järjestelmistä.

• Yksi käyttöliittymä

• Myös mobiili



Laitoksen Tietomalli ja Digitalisaatio ,THTH ry, Timo Juvonen



Software Solutions

Telakkateollisuus vrs muut



• Virtual reality, augmented reality, 

UuttaTeknologiaalaivasuunnittelussa





Uusi lastensairaala, Tekla



Tietomallin hyödyntämistä, OYS Testlab

Tietomallin hyödyntäminen 

teollisuudessa – opiksi vai ei?

Samat menetelmät, samat konsultit, 

samat rakentajat, sama teknologia…



Tietomallien käyttöä tutkitaan: BuildingSmart 31.5.2017

3.1.4 Kehitystarpeita: (Poiminta JNY)

Yleisenä arviona mainittiin, että alalta puuttuu visio tietomallien hyödyntämisestä. Todettiin, että mallien 

käyttötavat ja hyödyt ovat erilaisia kuin rakennushankkeissa ja, että nykyiset tietomallinnusohjelmat ovat 

syntyneet suunnittelun ja osin rakentamisen käyttötapauksia varten. Yhdessä haastattelussa 

kommentoitiin, että tietomallien käyttö ylläpidossa on samankaltainen tilanne kuin mallintamisen 

käyttöönotossa rakennushankkeissa 2000-luvun alussa.

Tietomallien ylläpito elinkaaren aikana on keskeisin kysymys. Sen katsottiin olevan mahdollista vain 

natiiviohjelmilla, mikä sitoisi tietojen ylläpidon ohjelmiin, joilla suunnittelu on alun perin tehty. Yleiselle 

tietomalliformaatille ei ole vastaavaa formaattia kuin esim. piirustusten ylläpidossa käytettävä DWG-

formaatti. IFC:n koetaan tietomallien siirtoformaatiksi ohjelmien välillä, mutta ei formaatiksi, jossa tietoa 

ylläpidettäisiin. Lisäksi arvioitiin, että tietoa häviää, kun natiivitiedosto siirretään IFC-muotoon. 

Yleinen ajatus tietomallien ylläpidossa oli, että elinkaaren aikana mallissa tulisi ensisijaisesti ylläpitää 

rakennuksen osien (objektien) tunniste- ja luokittelutietoja sekä geometriatietoja ja muu ominaisuustieto 

tulisi olla linkitettynä muissa tietokantaohjelmissa, jossa niiden ylläpito olisi helpompaa. Lisäksi todettiin, 

että omistajan pitää päättää ja ohjata mitä tietoja tulisi ylläpitää sekä osoittaa selkeästi ajantasaiset tiedot 

ja toisaalta historiatiedot.

Tietomallien tuottamista 3D-näkymistä toivottiin syntyvän myös käyttöliittymän kaltainen palvelu muihin 

kiinteistönpidon tietojärjestelmiin. Tämä on osa laajempaa eri tietojärjestelmissä olevan tiedon tarjoamista 

yhden käyttöliittymän kautta eri toimijoille. Tällä hetkellä erilaiset käyttöliittymät hidastavat tiedonhakua ja 

käytön oppimista ja käyttöoikeuksilla on rajoitettu myös joidenkin roolien pääsyä osaan hyödyllisestä 

tiedosta.



THTH, PSK & muut…
“Maateollisuus” edellä…



TIETOMALLI, Digital Twin MERITEOLLISUUDESSA, JOTAIN OPITTAVAA?

▪ Sekä Laiva, että Rakennus- ja prosessiteollisuus käyttää viimeisintä teknologiaa ja 
suunnittelujärjestelmiä tämän päivän projekteissaan.

▪ AR, VR

▪ Modernit suunnittelu- ja suunnittelutiedonhallintajärjestelmät. 

▪ 3D Yhdistelmämallit, jopa 4D (+aika) ja 5D (+ €)

▪ Laivateollisuus panostaa digitaalisen information saumatonta siirtoa/käyttöä
suunnittelusta tuotantoon. 

▪ Modulaarisuus isossa roolissa. 

▪ Vrt Autotehtaan kokoonpanolinja.

▪ Digtal Twin rakentamisen jälkeen Laivoissa harvinaisempaa kuin “maapuolella”

▪ “Maapuolella” merkittävää yhteistyötä kilpailijoidenkin kesken.




