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Minulle on ilo ja kunnia esitellä ensimmäinen  
puhtaasti pohjoismainen Doka Xpress. Tämän 
lehden sivuilta pääset tutustumaan viimevuoden 
mielenkiintoisimpiin työmaihin, joiden parissa 
maat ovat työskennelleet.

Yksiselitteinen tavoitteemme on aina ollut olla työ-
maiden luotettava kumppani. Tästä lähtökohdasta 
käsin tarjoammekin asiakkaille laajaa tietämys-
tämme muottiteknologioista ja turvallisuustuotteis-
ta sekä monia muita palveluita. Haluamme myös, 
että työmaat ovat mahdollisimman tuottavia, joten 
kehitämme jatkuvasti digitaalisia palveluita asiak-
kaidemme moninaisiin tarpeisiin.

Olen itse työskennellyt Dokalla jo yli 20-vuoden 
ajan. Viimeiset viisi vuotta on kulunut Pohjoismais-
ta vastaavana aluejohtajana. Tänä aikana olen op-
pinut arvostamaan Pohjoismaita heidän läheisistä 
asiakassuhteistaan. 

Olenkin innoissani mukana tukemassa heitä 
rakennusteollisuuden laajenemisessa puhtaasta 
asuinrakentamisesta kohti yhteiskunnallisia projek-
teja. Tämä siirtymä tarvitsee tuekseen kokemusta 
ja tietotaitoa, jota olemme keränneet eri maista. 
Kansainvälisyys onkin Dokan voimatekijä muutok-
sissa.

Seuraavilta sivuilta pääsette lukemaan  
mielenkiintoisista projekteista ja uusista tuotteista, 
jotka toivottavasti vievät eteenpäin kohti yhteistä 
maalia.

Kurt Steindl
Aluejohtaja, Länsi-Eurooppa, Doka

Arvoisat
asiakkaat ja   
hyvät lukijat,
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Expert meets Expert
 
Dokan Norjan maayhtiö esitteli ”Experts meet Experts” -asiantuntijatapaami-
sessa Dokan omaa ”Upbeat Construction” -tuoteperhettä. Tapahtumia oli 
kaksi ja ne järjestettiin Trondheimissa ja Oslossa. Puheaikaa oli varattu niin 
Dokan pääkonttorista saapuneille tuotteiden pääkäyttäjille kuin norjalaisille 
asiantuntijoille. §

The Concrete Gala
”The Concrete Gala” on Ruotsin suurin rakennusalan tapahtuma. 
Tällä kertaa tapahtumaan osallistui 40 näytteilleasettajaa ja noin 
1500 messuvierasta. Dokan Ruotsin maayhtiö käytti tilaisuutta 
hyväkseen ja esitteli messuyleisölle käänteentekevän  
Doka Contactin, jolla pyritään parantamaan työmaiden läpinäkyvy-
yttä ja tuottavuutta. §

Uutisia

Doka AR-VR app: Käsissäsi oleva 
Xpress on tuettu uudella puhelinsovel-
luksella. Sillä pääset käsiksi 3D-mallei-
hin, videoihin ja kuviin, joita lehteen on 
piilotettu. Dokan AR-VR -sovellus löytyy 
ilmaiseksi sovelluskaupoista. 

AR Marker Symbol: Kun huomaat AR-merkin, niin tiedät, 
että lehteen on piilotettu AR-VR -sovelluksen taakse lisää 
materiaalia. Ota siis älypuhelimesi esille ja skannaa merkki 
Dokan omalla AR-VR -sovelluksella ja nauti lisämateriaalista.

issuu App: Nauti Doka Xpressistä missä ja 
milloin haluat. Issuun avulla tavoitat kaikki 
lehdet ympäri maailman helposti ja käte-
västi älypuhelimellasi tai tabletillasi. Käy tu-
tustumassa Doka Xpresseihin osoitteessa: 
www.doka.com/xpress
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Helsingin Olympiastadion –  
Urheilupyhätön kasvojen kohotus 

Doka Finlandin kautta aikojen suurin projekti on edelleen jatkuva  
Helsingin Olympiastadionin remontointi- ja saneeraustyömaa.  

Vuosien ponnistelu alkaa olla loppusuoralla  
ja stadion vihitään uudelleen käyttöön syksyllä 2020. . 

Faktoja

Alkuperäinen valmistumisvuosi: 1938 

Arkkitehdit: Toivo Jäntti ja Yrjö Lindegren 

Yleisökapasiteetti (nykyinen): 36 000  
(yleisöennätys on olympialaisten avajaisista vuodelta 
1952, jolloin käytettiin puisia lisäkatsomoita: 70 435)  

Saneerauksen aikataulu: 2016-2020 

Pääurakoitsija: Skanska Oy

Käytössä olevat Doka-tuotteet: Framax Xlife 
-seinämuotti, Staxo 100 -tukitornijärjestelmä, 
Dokaflex-holvimuottijärjestelmä, Framax Xlife 
plus-seinämuottijärjestelmä sekä erilaisia  
pilarimuotteja ja koottavia top-50 -suurmuotteja.

Historian havinoissa
Helsingin Olympiastadion ei ole suomalaisille vain mikä tahansa urheilu- ja kulttuurinäyt-
tämö, vaan sillä on paljon suurempi merkitys. Se valmistui vuonna 1938 ja sen oli tarko-
itus toimia areenana vuoden 1940 olympialaisissa. Maailman tilanne kuitenkin muuttui 
ja lopulta sodasta selvinnyt Suomi järjesti olympialaiset Helsingissä vuonna 1952.

Jos Olympiastadionin seinät osaisivat puhua, niin niillä olisi varmasti monia tarinoita 
kerrottavana. Olit sitten intohimoinen penkkiurheilija tai herkkäsieluinen konserttivieras, 
niin luultavasti olet kohdannut oman Olympiastadion-hetkesi. Suomalaiset muistelevatkin 
herkästi kahvipöytäkeskusteluissa juuri heidän henkilökohtaisia Olympiastadioniin liittyviä 
muistojaan. Ei siis ole ollenkaan väärin sanoa, että stadion on suomalaisille seiniään 
suurempi asia.

Eikä niissä seinissäkään ole mitään vikaa, vaan rakennus on merkittävä myös arkkiteht-
onisesti. Sen torni, joka alun perin rakennettiin, jotta maratoonarit löytäisivät maalin, on 
ollut osa Helsingin siluettia aina valmistumisestaan saakka ja Olympiastadionia muuten-
kin pidetään yhtenä funktionalismin merkkiteoksena. On myös merkittävää muistaa, 
että Stadionin rakentajana toimi sama instanssi, joka vastaa myös nykyisestä kasvojen 
kohotuksesta.
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1 Myös kevyemmät Frami-muotit ovat olleet ahkerassa käytössä 
Olympiastadionilla. Kuva: Doka Finland

2 Varsinaiset betonityöt kohdistuivat pääasiassa rakenteisiin, jotka 
ovat piilossa ulkoapäin katsottaessa. Kuva: Doka Finland

3 Näkymä kesältä 2019. Kuvassa suurempia Framax Xlife 
-seinämuotteja. Kuva: Suvi Suovaara, Cuvaya

4 Talvinen yksityiskohta muottien liittimistä. Kuva: Doka Finland
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Stadionin historian tuntien on yllättävää, että Suomessa, missä on tavattu 
suojella kulttuurisesti vähempiarvoisempiakin rakennuksia, olympiasta-
dion sai suojelupäätöksen vasta vuonna 2006. Tätä ennen olisi siis ollut 
Suomessakin mahdollista toimia Lontoon mallin mukaan, jossa paikal-
linen olympia- ja jalkapallopyhättö Wembley Stadium purettiin uuden 
tieltä. 

Kohti uutta aikaa
Vuonna 2016 alkanut ja 2020 valmistuva remonttityö on Olympiastadi-
onin historian suurin yksittäinen restaurointi. Käytännössä kaikki mah-
dollinen uudistuu, mutta kuitenkin siten, että rakennussuojelun ehdot 
täyttyvät. Muun muassa katsomot tulevat käyttöön kokonaan uusittuina ja 
jopa tapahtumakentän nurmen tekemiseen on käytetty ammattilaista. 

Olympiastadionin näkyvän pinnan alla on kuitenkin paljon uutta.  
Massiiviset valutyöt ovat kohdistuneet uusiin rakenteisiin kuten liikunta-
saleihin ja logistiikkakeskukseen. Moderni infrastruktuuri tekee  
olympiastadionista tilan, jota voidaan käyttää päivittäin. Liikuntasalit 
palvelevat harjoituskeskuksen tavoin urheilijoita ja harrastajia, uudet  
ravintolatilat muuntuvat tilaisuuksien mukaan ja logistiikkakeskus kyke-
nee helpottamaan megatähtien konserttivalmisteluita. 

Dokan tuotteet osana muutosta
Stadionin uudistus on ollut valtava voimainkoetus myös Doka Finland 
Oy:lle. Paikallavalaminen on tapahtunut pohjakerroksissa, joten Dokan 
muotit ovat olleet käytössä paikoissa, joihin ei päältä päin näe.

Stadion on monessa mielessä uniikki hanke, joten myös muottisuun-
nitteluun kohdistui runsaasti odotuksia ja painoarvoa. Projektinaikainen 
suunnittelu ja asiakastuki varmistettiin erityisellä tiimillä, joka oli päivittäin 
yhteydessä työmaahan ja siten toimi niin projektinjohdon kuin suunnit-
telun apuna.

Työmaan kokoluokka on myös ollut aivan poikkeava. Jo pelkästään 
työmaalla käytössä olleiden puupalkkien kokonaismitta yltää yli 100 
kilometriin. Seinämuottien kokonaispinta-alalla puolestaan päällystäisi 
kahden jalkapallokentän verran alaa. Tällaisen määrän tukemiseen on 
puolestaan tarvittu 13 000 kappaletta Staxo-100 -kehiä yli 10 000 
holvitukea. 
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Samoin käytössä olleen kaluston skaala on huikea. Pääasiallisesti käytössä 
on ollut Framax Xlife -seinämuotit, mutta erityisiin pintoihin on tarvittu myös 
rakennuspaikalla koottavaa Top 50-muottia  

Onkin huomioitavaa, että muottikalustomme kykeni kattamaan kaikki 
asiakkaan toiveet yhdessä monipuolisen ja kattavan tuentakalustomme 
kanssa. Ei ole ollenkaan liioiteltua väittää, että olympiastadionin työmaa on 
vakuuttava näyttö Dokan tuoteportfoliosta. Ei ole tullut vastaan ongelmaa, 
jota emme ole yhdessä asiakkaamme kanssa kyenneet selvittämään. 

Helsingin Olympiastadionin urakka onkin merkkipaalu vailla vertaa. Se on 
todella haastanut kaikki toimintamme elementit muottikaluston riittävy-
ydestä kuljetusten luotettavuuteen. Ylpeydellä voidaan kuitenkin sanoa, että 
vastasimme haasteeseen kiitettävästi.

Dokalaisina saammekin olla ylpeitä uudistuneesta olympiastadionista, kun 
se avataan yleisölle vuoden 2020 syksyllä.
 



  

Næsseskoven
Rakennusyhtiö Züblin rakentaa kolmiker-
roksista omakotitalon lisäosaa, joka 
sijaitsee kauniilla tontilla metsän laidalla 
Holke-järven rannalla. 750 m² lisäosa 
liitettiin yhteen alkuperäisen omakotitalon 
kanssa. Projekti saatiin päätökseen  
vuoden 2019 lopussa.
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Lisäosa kolmesta koostuu kerroksesta. Kellarikerros jaotellaan näyttelyti-
laan, jossa tilaaja voi esitellä autojaan, sekä työhuoneeseen ja tekniseen 
tilaan. Ensimmäinen kerros on varattu hemmotteluun. Sieltä löytyvät niin 
kylpylätila kuin kuntosalikin. Ensimmäinen kerros myös yhdistyy jo  
ennenstään valmiiseen omakotitaloon. Talon ”man cave” sijaitsee toises-
sa kerroksessa.

Rakentamisessa käytettiin valettua betonia, jolle asetettiin korkeat vaa-
timukset niin arkkitehtuurin kuin pinnankin suhteen. Nämä vaatimukset 
saivat Züblinin valitsemaan Dokan valmiit (R2U) muotit. Muotit valm-
istellaan 3D tekniikalla ja rakennetaan Dokan tehtaalla Itävallassa. Tämä 
projekti työllisti parhaimmillaan 11 muottiteknikkoa kerrallaan.

Vaatimukset pintojen viimeistelyn suhteen johtivat palkitun Xface-vanerin 
käyttöön. Xface-vaneri on kuin tehty niitä hetkiä ajatellen, jolloin valmis 
betonipinta on merkittävässä asemassa. Rakennuttajalla oli myös toiveita 
ankkurireikien suhteen, jotka kyettiin toteuttamaan käyttäen hyväksi alun 
perin tunneleita varten kehitettyjä SL-1 metallitukia, joiden avulla  

Faktoja

R2U muottien kokonaismäärä: 
20 3D suunniteltua muottia 
78 2D:nä toteutettua muottia

Suunnitteluun käytetty aika: 
2,290 tuntia

R2U muottien kokonaispinta-ala: 
390 m²

pienennettiin valun aiheuttamaa kuormaa ilman poikkeamia ja muuten-
kin tyydyttävällä tavalla. Rakennuksen pyöreät kulmat puolestaan toteu-
tettiin CNC-leikkauksella, jolloin ne saatiin tyydyttämään rakennuttajan 
tarkkoja vaatimuksia. 

Onkin helppo sanoa, että rakennuttajan näkemys hänen ainutlaatuises-
ta talosta haastoi toden teolla niin Züblinin kuin Dokan ja onnistuminen 
olikin mahdollista vain tarkan yhteistyön avulla.

Næsseskoven on hyvä esimerkki korkean vaatimustason projekteis-
ta, joihin liittyvät arkkitehtoniset vaatimukset ja korkealuokkaiset 
pinnat. Muita vastaavia projekteja Tanskassa ovat Trekroner-kirkko 
ja Sydhavnin kierrätyskeskus. Hyvät opit R2U-muottien käytöstä 
Næsseskovenin työmaalla auttavat Tanskan maayhtiön vastaavanlaisten 
vaatimusten täyttämisessä Billundissa, jonne niiden avulla rakennetaan 
uutta terminaalin osaa.

1 Næsseskoven – Xface 
levyillä luotu erityislaatu-
inen pinta

2 Trekroner church – Tan-
skan suurin R2U-muot-
teja käyttävä työmaa

3 Næsseskoven –Laat-
tarakenne näyttelytilaan

4 Esimerkki pyöreästä 
kulmaelementistä 
Næsseskovenin 
työmaalta

3
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Tähtäin tulevaisuudessa
Ajatus Follobanenin takaa juontaa juurensa koko Norjan pitämisestä 
asuttuna. Tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä julkisen liikenteen 
vaihtoehdolla kyetään tasaamaan tulevaa asukaspainetta pois suurten 
kaupunkien keskustoista. Norjan tilastokeskuksen arvioiden mukaan 
Oslon ja Akershusin kokonaisasukasmäärä nousee 370 000 asukkaal-
la vuoteen 2040 mennessä.

Dokan tuotteet ovat olleet merkittävässä osassa Follobanen-projektis-
sa. Vuonna 2014 pidetyn tarjouskilpailun jälkeen Norjan maayhtiö on 
ollut mukana useissa Follobanenin osaprojekteissa. Tässä esiteltävä 
AF-Yhtymän rakentama tunneli on vain yksi esimerkki.

Concremoten edut työmaalla
Concremote on ollut käytössä tunnelityömaalla ja se on saanut 

 Follobanen

Concremote pitää 
oikeilla raitella
 AF-Yhtymä päätti käyttää Concremotea yhdellä 
monista Follobaneniin liittyvistä työmaista. Tämä 
päätös on osoittaunut hyvin kannattavaksi.

varauksettoman positiivisen vastaanoton AF-Yhtymän edustajilta.  
Yhtenä kehujista on toiminut Bernt Kristianssen, jota pidetään yleisesti 
Norjan kokeneimpana ja meritoituneimpana betonin kanssa toimivana 
teknikkona.

Concremoten toiminta perustuu kontrolliin työmaan kehityksestä. Sen 
avulla on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa betonivalun  
luujuudesta, jolloin muotitus voidaan purkaa optimaalisessa ajas-
sa. Tunnelityömaalla on tehty 21 valua, joissa Concremote on ollut 
käytössä.

Kun valuja tehtiin tunneleita varten rakennetuilla erityisvalmisteisilla 
kärryillä, niin käytössä oli kolme Concremote-sensoria. Systeemin 
tarjoama automaattinen tieto toivotusta betonin lujuudesta saavutti 
avainhenkilöt AF-Yhtymästä ja Bane NOR -yhtiöstä tekstiviesteillä ja 
sähköposteilla.

Viikon ajansäästö
Muotituksen purkaminen mahdollisimman nopeasti tarjoaa mah-
dollisuuden merkittävään ajan ja rahan säästämiseen. Concremoten 
käytöllä kolmen raiteen tunnelityömaalla AF-Yhtymä on kyennyt 
aloittamaan muotituksen purkamisen mahdollisimman aikaisin. 
Yhtymän omien laskelmien mukaan muotituksen purkaminen on ollut 
mahdollista aloittaa jopa kuusi tuntia aiemmin kuin tilanteessa, jossa 
oltaisiin käytetty perinteisiä metodeja betonin vahvuuden toteamiseen.

Helpolla laskutoimituksella onkin mahdollista laskea, että 21x6 
tuntia = 5,25 päivää. Yhteenvetona voidaankin helposti sanoa, että 
Concremoten käyttö on vastannut noin viikon ajansäästöä ja siten 
kustannusten säästöä. §

Follobanen - Norjan suurin 
julkisen liikenteen projekti
Follobanen on sisin osa Inter-
City-junan kehitystyössä Oslon 
kaakkoispuolella. Kun ensimmäi-
nen juna liikkuu raiteella vuonna 
2022, niin matka-aika Oslo S 
-asemalta julkisen liikenteen 
keskukseen Skihin puolittuu 
aikaisemmasta 22 minuutista 11 
minuuttiin.

Tunneli kolmelle raiteelle: 
Tämä on yksi monista pro-
jekteista, jossa Dokan Nor-

jan maayhtiö on mukana 
Follobanen-kehitystyössä.
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"Laskujemme mukaan tulemme 
säästämään noin viikon verran aikaa kol-
men raiteen tunnelin työmaalla"
AF-Yhtymän raportti Concremoten käytöstä

"Voimme vahvistaa, 
että Concremoten 
kaltaiset työvälineet 
toimivat. Niiden avulla 
sekä rakennuttaja 
että rakentaja hyö-
tyvät sekä ajallisesti 
että rahallisesti"
 
AF-Yhtymän raportti 
Concremoten käytöstä

Faktoja

Projekti: Tunneli kolmelle raiteelle

Sijainti: Oslo S (Ekeberg) 

Tyyppi: 
Tunneli kolmelle raiteelle

Rakentaja: Bane NOR

Rakennuttaja: AF-Yhtymä

Suunniteltu valmistumisaika:  
Joulukuu 2022

Doka mukana projektissa: 
Muottien kuljetus ja muu logistiikka, 
tekninen suunnittelu, projektin 
johtaminen, muottisuunnitelmat 
työmaalle ja Concremote. 

Concremote
Dokan kehittämä digitaalinen apuväline, jolla mitataan betonin  
kovettumista mittaamalla erilaisten betoniseosten lämpötiloja. Tiedot  
kalibroidaan erikseen valettujen kuutioiden avulla. Niitä säilytetään  
Dokan omissa, tarkoitusta varten tehdyissä, säilytyslaatikoissa. 
Seosten lujuutta mitataan useita kertoja, jolloin kyetään luomaan 
matemaattisia malleja useille betonilaaduille.



 

E4 Tukholman 
ohikulkutie
Faktoja

Kokonaispituus: 21 km

Pisimmän tunnelin pituus: 2x18 km

Kaistojen lukumäärä: 3 kumpaankin suuntaan (erilliset tunnelit)

Liikennealueet: 6

Moottoritiesillan pinta-ala: 24,000 m2

Kiven louhinnan kokonaismäärä: 22 miljoonaa tonnia

Arvioitu valmistumisaika: 2030

Kokonaiskustannukset(2009 kursseilla): 28mrd (SEK)

RU
OT
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Asiakas: Skanska

FSE105 Kungens Kurva

Asiakas: NCC

FSE502 Hjulsta Norra

FAKTOJA

Kallion kaivamismäärä: 300,000 m³

Maa-aineksen kaivamismäärä: 375,000 m³

Valettu betoni: 78,000 m³

Maan pinta-ala: 11,000 m²

Betonitunnelin kokonaispituus: 330 + 330 m

1

2

FAKTOJA

Rakentamisen metodi: Monoliittinen

Muotituksen kokonaispituus: 2 x 370 m

Betonimuotituksen pituus: 10 m

Muotituksen kokonaismäärä: 2 x 38

Louhitun tunnelin mitta : 170 m

26 metrinen "tunnelivaunu" luotiin "Kuninkaan mutkan" 
valamista ajatellen 

Top 50 -muotti on käytössä erityisessä tunne-
livaunussa Hjulstan pohjoispuolella.



Doka Xpress Nordic Issue      10 | 11

3 42

Asiakas: NCC

FSE62 Häggvik

FAKTOJA

Betonin kokonaismäärä: 29,000 m2

Kallion luohintamäärä: 320,000 m3

Maan kaivuumäärä: 250,000 m3

Tukimuurin ala: 3,500 m2

Asiakas: Züblin Scandinavia AB 

FSE61 Akalla

FAKTOJA

Raudoitteiden kokonaismassa: 11,600 tonnia

Tukimuurin ala: 8,745 m2

Louhitun maa-aineksen kokonaisala: 715,000 m3

Betonin kokonaismäärä: 60,000 m3

3
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Top 50-muotti käytössä sisäseinissä on mo-
lemmissa tunneleissa ennen kuin kolme SL 
1 tunnelivaunua on käytössä.

Yleiskuva tunnelista ja sen suuaukosta 
ennen kuin neljä SL 1 -tunnelivaunua on 
lastattu valuja varten.



  

Tiesitkö …
… että voit varata Dokan koulutuksia kaikkina  
vuodenaikoina? Turvallisuus on keskiössä kaikissa 
koulutuksissamme.

www.doka.com/training
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Rakennustyöntekijät ovat päivittäisessä työssään jatkuvasti monien vaarojen 
ristipaineessa. Tämä johtuu osittain siitä, että työolot muuntuvat jatkuvasti 
työmaan kehityskaaren mukaan. Eikä suinkaan voi unohtaa tiukkoja aikatau-
luja ja vaihtuvia sääoloja, jotka osaltaan lisäävät työntekijöiden kuormitusta. 
Jotta työmaat saadaan mahdollisimman turvallisiksi ja vaarallisilta tilanteilta 
voidaan välttyä, olemme luoneet erityisen STOP-metodin.

Henkilö (Person) (P) on keskiössä kaikissa mahdollisissa toimissa, joita 
työmailla tapahtuu. Onkin usein havaittu, että onnettomuudet johtuvat yksilön 
huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta. Tämän takia on tärkeää huomata 
vaaran paikat ja huomauttaa työntekijöitä niistä. Riskiarvioiden tekeminen ja 
niihin oikein vastaaminen, onkin yksi työntekijöiden tärkeimmistä taidoista.

Työturvallisuus muodostuu myös työnantajien (organisation) (O) varaan. 
Työturvallisuusajattelun tuleekin olla tiukasti kiinnittynyt rakennusyhtiöiden 
kulttuureihin. Onkin tärkeää, että työturvallisuusvaltuutetut ja muut asialle 
omistautuneet ihmiset onnistuvat työssään.

Ilmiselvänä osan muodostavat myös turvallisuustuotteet  
(technical solutions) (T). Focus tuotteissa on nimenomaan turvallisuusa-
jattelussa. Esimerkiksi työmailla tapahtuvat putoamiset pystytään usein 
estämään oikeanlaisilla turvallisuustuotteilla, kuten kaiteilla, suojalevyillä ja 
pinnoitteilla, jotka eivät ole liukkaita. Arvojemme mukaan muotit ja turval-
lisuustuotteet ovat aina viimeisimpien ja tarkimpien standardien mukaisia. 
Tuotteet, joita ei enää voi käyttää, tulee uusia pikaisesti. Itse työmailla Doka 
edistää asiakkaiden toimia ergonomisuuden saralla. Esimerkiksi muottien 
suunnitteleminen lähtee liikkeelle helppokäyttöisyydestä. Toki muutkin Dokan 
tuotteet on suunniteltu säästämään aikaa ja vaivaa. Terveys onkin ennakkoe-
hto ja vasta sen jälkeen tulevat tuottoisuus ja korkealaatuisuus.

Uudistumisella (substitution) (S) tarkoitetaan ennen kaikkea koulutus-
ta ja pätevää työhön opastusta. Hyvin koulutetut työntekijät ovat paras tae 
työturvallisuudelle työmailla, joilla on korkeat vaatimukset myös tuottavuudelle. 
Tarkoitus on siis pyrkiä näkemään mahdolliset riskit ajoissa ja puuttumaan 
niihin tehokkaasti ja proaktiivisesti.

Doka tarjoaa yhteistyökumppaneille moderneja kursseja, joilla pidetään  
asiakkaat kiinni uusimmassa tiedossa niin muottien kuin  
turvallisuustuotteiden ja toimintatapojen osalta. Käyttäjäystävällisyyttä lisäävät 
myös monenlaiset informaatiolähteet videoista käyttöohjeisiin, joita on vapaasti 
ladattavissa verkkosivuiltamme. Näin osaltamme varmistamme tuotteidemme 
turvallisen ja asiaankuuluvan käytön. §

Turvallisuus on yhdistetty usein vastuuntunnon 
kanssa. Kun pohditaan toimialoja, niin työmaat ovat 
ehdottomasti yksi riskialtteimmista työympäristöistä. On 
kuitenkin muistettava, että työturvallisuus ei suinkaan ole 
pinnallinen asia. Ajattelun tulee lähteä syvempää.

STOP-metodi Turvallisuus alkaa 
mielentilasta
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Turvatuotteita
Dokalla turvallisuus koetaan kokonaisuutena. 
Se alkaa aina tuotekehityksestä ja laajen  
kattamaan koko ketjun tarpeita koulutuksineen ja 
varsinaisine turvallisuustuotteineen.

Turvallisuustuotteiden asentaminen on tavallisesti koettu raskaaksi ja 
aikaa vieväksi toimeksi siihen liittyvän työmäärän takia. Doka onkin ke-
hitellyt nopeasti asennettavia ja helppokäyttöisiä turvallisuusinnovaati-
oita monenlaisiin muottitöihin. Myös monet Dokan muottijärjestelmistä 
sisältävät jo valmiiksi kaiteita ja työtasoja, jotka takaavat perustason 
turvallisuuden itsessään.

Suojalevy kiipeävään Xclimb 60 -muottijärjestelmään auttaa 
pitämään kiinni työturvallisuudesta korkeuksissa. Suojalevyt kiipeävät 
hydraulisesti samanaikaisesti muotin kanssa ja suojaavat työntekijöitä 
sääolosuhteilta. Järjestelmää on mahdollista käyttää myös nosturilla. 

Dokadek 30 -holvimuottijärjestelmä on kuin tehty nopeaan ja 
turvalliseen muotitukseen. Nerokkuus järjestelmässä piilee siinä, että 
se kasataan altapäin. Toisin sanoen putoamisvaaraa ei ole. Muotit ovat 
myös suunniteltu siten, että ne eivät voi pudota vahingossa.

Suojakaidejärjestelmä XP on yhteensopiva turvallisuusjärjestelmä  
kaikkiin kaidetarpeisiin. Se kiinnittyy kaikkiin Doka-järjestelmiin, oli ne sitten 
seinä- tai holvimuotteja. Näin ollen järjestelmän osia voidaan käyttää niin 
kaiteina kuin putoamissuojina. 

FreeFalcon on uusin turvallisuustuotteemme. Se yhdistää täydellisesti 
vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden. Korkea ankkurointipiste helpottaa 
työskentelyä alueilla, joilla putoaminen on riskinä. Kun työntekijä on kiin-
nitetty valjailla FreeFalconiin, niin putoamisriski on käytännössä olematon, 
mutta työnteko onnistuu täydellä 360 asteen säteellä. §

1 Dokan turvallisuustuotteet ovat yksinkertaisia 
ja mukavia käyttää.

2 Dokadek 30 -holvimuotti

3 Suojalevy kiipeävään Xclimb 60 -muottiin

4 FreeFalcon

5 Suojakaidejärjestelmä XP
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Rakennusteollisuus kehittää jatkuvasti uusia digitaalisia työkaluja, 
joilla kyetään vastaamaan yllä mainittuihin haasteisiin. Tavoitteena 
on luoda rakennusteollisuuteen joustavia käytäntöjä. Toiminnan 
ydintä, johon kaikkea tietoa kerätään, kutsutaan yleisesti termillä 
BIM (Building Information Modelling). Uudet digitaaliset sovellukset 
perustuvatkin pitkälti BIM:iin ja ne yleensä pyrkivät parantamaan 
rakennusalan tuottavuutta. Tässä esitellyt neljä älykästä työkalua on 
suunniteltu Dokan pääkonttorilla yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta 
niiden käytöstä on saatu heti konkreettista tietoa. 

Kuten vuoden 2019 suurin rakennusalan messutapahtuma Bauma 
opetti, niin työmaat ovat muuttumassa hitaasti mutta varmasti 
digitaalisempaan suuntaan, jolloin myös prosesseja tullaan autom-
atisoimaan. Kyse ei kuitenkaan ole vain yksittäisistä ja erillisistä 
sovelluksista, vaan pikemminkin holistisesta verkosta, jossa erilaiset 
sovellukset toimivat tehokkaasti yhdessä. IOT (internet of things) 
tuleekin mullistamaan tulevaisuudessa myös rakennusalan. Onkin 
mahdollista, että aiemmin virhealttiit ja aikaa vievät prosessit autom-
atisoituvat ja muuttuvat läpinäkyvimmiksi.

Onnistuaksemme tässä sovellusten täytyy kuitenkin olla helppoja 
ja intuitiivisia käyttää. On suorastaan mahdotonta nähdä, että ne 
yleistyisivät ja tuottaisivat todellista lisäarvoa, jollei niitä kehitetä 
niin käyttäjäystävällisiksi, että niiden käyttöön ei tarvita pitkää 
koulutusta. Juurikin tästä syystä Doka kehittää kaikkia sähköisiä 

Neljä kätevää sovellusta, joilla parannetaan työmaiden tuottavuutta 

Digitaalinen tulevaisuus

Tehokkaammin. Tuotteliaammin. Työskente-
lyä tarkasti nopeudesta tinkimättä. Nämä ovat 
haasteita, joita rakennusyritykset kohtaavat päivit-
täin. Samaan aikaan suunnittelu ja itse  
rakentaminen ovat muuttuneet mutkikkaammiksi. 

työkaluja yhdessä asiakkaittensa kanssa. Näin kyetään täyttämään 
rakennusteollisuuden sudenkuopat sekä tietenkin tarkistamaan, että 
sovellukset toimivat kustannustehokkaasti hyödyntäen.

Contakt: Tarkkaan päiväkohtainen suunnitteluun, selkeään 
tehtävänjakoon ja vaihtoehtoisten toimintamallien  
vertailuun
Kuinka varmistetaan, että käytössä on tuottavin suunnitelma, 
työntekijäresurssien jakaminen ja materiaalin hallinta koko raken-
nusprosessin aikana? Entä miten parhaat ratkaisut tunnistetaan 
järjestelmällisesti rakennustyömailla ja vieläpä siten, että niitä  
voidaan tarjota muihin rakennusyrityksen samankaltaisiin projek-
teihin? Sensoreilla toimiva Contakt tarjoaa suoran tuen kaikkeen 
työmailla tapahtuvaan tavaravirtaan. Sen avulla työmaapäälliköt ja 
-mestarit pystyvät ohjaamaan työntekijöitä juuri oikeisiin paikkoihin 
ja oikeaan aikaan. Kaikki tieto kerätään sensoreilla, joita voidaan 
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1 Contakt: Apuväline tiedon keräämiseen ja analysointiin. Sen tarko-
itus on auttaa esimiehiä ja rakennusmestareita pysymään kartalla 
työmaan juoksevista asioista ja tällä tavoin ohjata työmaan tavaroiden 
kiertoa tehokkaammin.

2 Pysy kärryillä työmaan asioista: Cockpit-toiminnolla  
Yard Management -sovelluksessa pystyy helposti saamaan nopean 
yleiskuvan tavaroiden saatavuudesta ja sijainnista. 

3 Smart Pouring: Puhelinsovellus koko paikallaanvaluprosessin 
optimoimiseen.

4 DokaXact on ensimäinen interaktiivinen ja sensoreihin perustuva jär-
jestelmä, jolla seinämuotit saadaan kohdennettua millilleen korkeiden 
kuilujen teossa.
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kiinnittää niin muotteihin kuin työntekijöihin. Järjestelmä toimii ilman 
ohjausta sitä varten suunnitellun ohjelmistoalustan avulla. Monien 
muiden hyvien puolien lisäksi Contakt myös varoittaa asioista, mikäli se 
huomaa mahdollisia uhkia.

Sähköinen työmaan ohjausjärjestelmä myDoka -sovellukseen 
Hyvä rakennustyömaan suunnittelu alkaa aina omasta tarvikevaras-
tosta: Mitkä materiaalit ovat saatavilla ja missä ne sijaitsevat? Mitä 
tavaroita on missäkin ja milloin ne vapautuvat uudelleen käyttöön? 
Entä mitkä tuotteista ja materiaaleista ovat omia ja mitkä vuokrattuja? 
Rakennusyritykset pääsevät pian hallinnoimaan kaikkea ylläolevaa 
uudella ja päivitettävällä myDoka-sovelluksella.  Ohjelman perusversio 
on ollut asiakkaiden käytössä ilmaiseksi vuodesta 2012 alkaen, mutta 
siihen on tulossa tänä vuonna uudistuksia. Uudessa maksullisessa  
myDoka+ -sovelluksessa asiakas pystyy Dokalta vuokrattujen  
tavaroiden lisäksi hallinnoimaan omistamiaan tavaroita.  

MyDoka Top puolestaan antaa näiden toimintojen lisäksi mah-
dollisuuden KPI-mittareiden käyttöön, jotta muottien käyttö työmailla 
olisi optimoitua. Työmaan ja projektin hallinnoinnin lisäksi myDo-
ka-sovellus tarjoaa myös muita palveluita kuten vaikkapa mah-
dollisuuden automaattisiin palautusilmoituksiin.

Betonimyllyt pyörimään: Smart Pouring -sovellus takaa, että 
tilattu betoniseos päätyy oikeaan komponenttiin 
Tänä vuonna ilmestyy puhelinsovellus, jolla paikallaanvalaminen helpot-
tuu ja integroittuu. Idea syntyi keskusteluissa rakennusyhtiöiden kanssa, 
joissa paljastui kaksi varsin ikävää ja perustavanlaatuista ongelmaa: 
puhelintilauksissa tapahtuu liian usein väärinymmärryksiä ja betoniseok-
set päätyvät toisinaan vääriin komponentteihin. Tämä on tietenkin suuri 
turvallisuusriski, joten asialla tuli tehdä jotakin. Niinpä Doka kehitti Smart 
Pouring -sovelluksen, joka on toimittajavapaa, joten sillä  
työmaiden valuista vastaavat mestarit pystyvät tilaamaan heille  
mieluisimmat betoniseokset heti ilman välikäsiä. Toimittaja saa ilmoituk-
sen tilauksesta, kuittaa sen ja lähettää vahvistuksen sähköisesti ostajalle. 
Samalla betoniauton kuljettaja saa kaikki tarvittavat tiedot mukaan lukien 
osoitteen työmaalle. Kun kuljettaja saapuu valamispaikalle työntekijät 
saavat ilmoituksen ja voivat saman tien kuitata tilauksen tulleeksi.  
Toimitusketjuja voidaan Smart Pouring -sovelluksen avulla katsoa myös 
kokonaisuutena, jolloin asiakas kykenee varmistamaan, että kaikki tilattu 
betoni on saapunut valupaikoille ja se on oikeissa muoteissa.

DokaXact: Millintarkkaa muotitusta
DokaXact on työkalu sensoreihin perustuva työkalu. Sen avulla muottien 
kanssa työskentelevät työryhmät kykenevät rihlaamaan ja linjaamaan 
seinämuotit tarkasti ja tehokkaasti. DokaXact on luotu toimimaan kuilu-
jen kanssa silloin kun käytetään kiipeäviä muottijärjestelmiä. Järjestelmä 
toimii yhdellä keskusyksiköllä, joka kerää dataa useiden tarkasti  
sijoitettujen sensoreiden avulla. Nämä sensorit on kiinnitetty tarkasti 
määriteltyihin kohtiin seinämuoteissa.

Kaikki yllä olevat sovellukset jakavat saman tavoitteen. Niiden tarkoitus 
on helpottaa työtä, parantaa työmaiden tiedonkulkua ja siten nostaa 
työmaiden tuottavuutta. Doka onkin perustanut digitaalisia sovelluksia 
varten oman liiketoimintamallin, jonka tarkoitus on jatkokehittää kus-
tannustehokkaasti digitaalisia sovelluksia kaikkiin rakennusteollisuuden 
tarpeisiin. Upbeat Construction – digitaalisia palveluita korkeampaan 
tuottavuuteen. §

43



Valjastettua 
turvallisuutta
FreeFalcon on täydellinen synteesi, joka yhdistää vapauden ja liikkuvuuden. 
Liikuteltava putoamissuoja takaa, että ihmiset ovat turvassa paikoissa, joissa 
putoamisvaara on suurin..
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