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xD Twin – Rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen

Suunnittelun koordinointi

Projektit oikeassa ympäristössä
Kaupunki + Rakennukset + Infra

BIM + GIS + Tehtävät + Aikataulu (4D)
Luonnostele, mittaa, kommentoi, seuraa, …

Vuorovaikutus ja viestintä

Esittelymallit netissä
Esittelymallit paikan päällä AR avulla

Fasilitoitu palautteen kerääminen
Pelimoottori -esittelyt

Virtuaalinen rakentaminen

BIM + Mittaus + IoT
4D Aikataulutus

Työmaajärjestelyt
BIM työmaalla AR avulla

Kaikki tekniikkalajit
Kaikki elinkaarivaiheet

Kaikissa älylaitteissa
Nopeasti missä ja milloin vain

Rajattoman kokoiset aineistot
Rajattomasti käyttäjiä

Urban Information Modeling (UIM)



Helsinki 3D+ kaupunkimalli

Avoin kaupunkimalli
• Kaupunkimallit projektien 

tausta-aineistoina



Trigoni Tornit tiputettuna Helsingin kaupunkimalliin

Suunnitelmat
• Suunnitelmat osana avointa 

kaupunkimallia



Kalasataman kaavan massoittelumalli

Kaupunkisuunnittelu
• Kaavoituksen massoittelu osana 

kaupunkimallia 
• Varmista suunnitelmien sopiminen 

kaupunkikuvaan



Rakennuksen rungon tietomalli kaupunkimallissa

Rakennukset
• Tietomallien hallinta yhdessä 

kaupunkimallin kanssa
• Varmista suunnitelmien sovitus 

ympäristöön



Katusuunnitelman tietomalli kaupunkimallissa

Infrastruktuuri
• Sovita rakennukset ja infra yhteen
• Hallitse rakennettua ympäristöä 

yhtenä kokonaisuutena
• Tulevaisuuden kaupunkimalli 

sisältää myös infran?



Kaupunkimalli + luonto + melu + asemakaava

Avoimet paikkatiedot
• 3D + BIM + GIS + Kaupunkimalli
• Avoimet paikkatietoaineistot 

palvelevat suunnittelua ja 
rakentamista



Kaupunkimalli 2017 + Ortoilmakuvat 2020

Aineistojen yhdistäminen
• Yhdistämällä aineistoja lisätään 

informatiivisuutta ja 
ajantasaisuutta



Rakennuksen tietomalli ja ajantasakaava yhdessä

Suunnitelmat ja kaava
• Kaupunkimalli + ajantasa-

asemakaava + suunnitelmat
• Varmista suunnitelmien 

kaavanmukaisuus



Ilmanlaadun 
mittaukset ja 

ennusteet

Ilmanlaadun 
parantamisen 

suunnitteluIhmisten kokema 
ilmanlaatu

Suunnitelmat osana 
kaupungin digitaalista 

kaksosta

Ilmanlaatu suunnittelussa
• UIA HOPE Digital Twin
• Tulevaisuuden ilmanlaatuun 

kaupungeissa voidaan vaikuttaa 
parhaiten kaupunkisuunnittelussa

• Ilmanlaatu osaksi kaupungin 
digitaalista kaksosta → ilmanlaatu 
automaattisesti ja helposti osaksi 
kaupunkisuunnittelua

Esimerkki ilmanlaatutietojen esittämisestä osana kaupungin 
digitaalista kaksosta ja suunnitelmia xD Twin työkalulla



Helsinki WWI linnoitukset 3D:ssä

WWI Linnoitukset
• Yhdistämällä avoin data 

kaupunkimalliin voidaan 
linnoituksiin tutustua 3D:ssä

• GPS paikannuksella linnoitukset 
löytyvät helposti maastossa
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