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Uusi Tekla Structures 20 jouduttaa tiedonkulkua rakennushankkeissa 

Tekla Structures 20, Teklan tietomalliohjelmiston uusi versio, on suunniteltu tehostamaan 

rakennushankkeiden tiedon- ja työnkulkua. Tieto ja tiedonvaihto on rakennusalalla 

tärkeämpää kuin koskaan. Toteuttamiskelpoiset Tekla-mallit sisältävät entistä enemmän ja 

entistä tarkempaa tietoa. Uusi versio on ladattavissa osoitteessa www.teklastructures.com.  

Ohjelmisto tukee hankkeita entistä paremmin jäsennettyine malleineen sekä tehtävien suunnittelun 

ja seurannan ja törmäysten välttämisen avulla.  

Rakentamisen massiivinen tietomäärä 

BIM on yhä vahvemmin läsnä kaikissa rakentamisen prosesseissa. BIMin ytimessä puolestaan on 

tiedonhallinta. Rakentaminen on entistä tietointensiivisempää, koska arkkitehtuuritrendit vievät 

kohti monimutkaisempia muotoja, ja rakennuksiin liittyy aina vain hienompaa teknologiaa. Teklan 

yksityiskohtaiset ja toteuttamiskelpoiset mallit toistavat tarkasti todellisuutta ja ohjelmisto pystyy 

helposti käsittelemään suuren tietomäärän. 

- Tekla Structures 20 edistää rakentamisen ydinprosesseja. Loppujen lopuksi rakentamisessa on 

kyse yhteistyöstä. Kun oleellista tietoa puuttuu, on vaikea toimia yhdessä toisten kanssa. On 

yleisesti tunnustettu, että BIM parantaa kommunikointia ja siten myös yhteistyötä, sanoo 

varatoimitusjohtaja Risto Räty Teklasta. 

Välineet tehokkaaseen tiedonhallintaan 

Uusi Tekla Structures -versio tuo vielä yksityiskohtaisempaa tietoa ja joustoa mallintamiseen. 

Manuaalisen tiedonsiirron tarve pienenee. Tieto liikkuu tehokkaammin suunnittelusta, hankinnasta 

ja tuotannosta konepajalle ja tuotantolaitokseen, ja uusi versio toimii yhteen entistä useamman 

laskentaohjelman kanssa.  

- Avoin lähestymistapamme tietomallintamiseen auttaa asiakkaitamme toimimaan yhdessä 

rakennushankkeen muiden osapuolien kanssa riippumatta näiden ohjelmistovalinnoista, 

huomauttaa Risto Räty. 

Tekla Structures 20 tuo kehittyneitä työkaluja nykyaikaisten rakenteiden toteuttamiskelpoisen 

tietomallin hallintaan. Organizer-työkalu on tehokas mallitiedon jäsentämiseen ja helpottaa 

automaatiota, ja Task Manager -työkalun avulla voi suunnitella ja ohjata suunnittelutyötä, 

valmistusta ja asennusta työmaalla. Clash Check Managerin avulla rakenteiden törmäykset on 

helppo viestiä, määrätä tehtäväksi, koordinoida, ja mikä tärkeintä, estää niiden pääseminen 

työmaalle asti, mikä säästää aikaa ja rahaa.  

Lisätietoja:  

Risto Räty, varatoimitusjohtaja, Tekla Oy, puh. 030 661 1781, risto.raty (at) tekla.com  

 

http://www.teklastructures.com/
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Tekla  

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa  

rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on 

asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin 

palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä, josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 

Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. 

Teklasta tuli osa Trimbleä heinäkuussa 2011. 


