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SokoPro

 SokoPro on tiedon hallinnoinnin, jakamisen ja 
arkistoinnin sähköinen palvelu

 Aineiston sähköisen jakamisen lisäksi 
materiaalit voi tilata myös paperitulosteina, 
jolloin jakelu hoidetaan Granon lähettien tai 
postin toimesta

 SokoProta voidaan hyödyntää kiinteistön 
ylläpidossa koko kiinteistön elinkaaren ajan. 



17 000 päivittäistä 
kirjautumista 

90 000 käyttäjää

Palvellut asiakkaita jo 
27 vuoden ajan  



SokoPro

 100% Suomalainen tuote 

 Oma tuotekehitystiimi

 Päätelaiteriippumaton, selainriippumaton

 Tietoturvasertifikaatti

 SSO-kirjautuminen 



Kenelle SokoPro?

 Rakennusliikkeille 

 Kiinteistösijoittajille 

 Konsulttitoimistoille 

 Suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoille

 Isännöintitoimistoille

 Omakotitalorakentajille

 Teollisuudelle
 Rakennusteollisuus 
 Telakkateollisuus 



Uuden SokoPron
ominaisuuksia
 ifc ja dwg katseluohjelmat

 Office-dokumenttien esikatselu

 monipuoliset hakutoiminnot

 kansiorakenteen tallentaminen projektiin

 mobiiliystävällinen

 helppo käyttäjähallinta, vain sähköpostiosoite 
riittää

 työmaapäiväkirja (tulossa)

 tarjouspyyntötyökalu (tulossa)



Rajapinta 
kumppaneita

 Codemill – Autodeskin tuotteet Revit, 
Navisworks, Autocad ja Civil 3D

 Ramboll – Linker

 Infrakit
 Granlund Manager
 YTJ



SokoPro
Referenssejä

Lue, kuinka SokoPro tehostaa kaikenkokoisia projekteja



Case Ratina

 Hankesuunnittelu alkoi 2008 ja SokoProta
käytettiin hankkeessa heti suunnittelun alusta
lähtien

 Rakentaminen alkoi 2015

 Tiedonsiirto eri suunnittelualojen välillä oli
helppoa ja vaivatonta

 Tiedot aikatauluista, sopimuksista, 
toimituksista, piirustuksista, sekä
työmaapäiväkirjoista pysyivät vaivattomasti
ajantasalla



Haaste: Pitää suunnittelu-ja rakennusaikainen 
dokumentaatio ajantasalla ja tarvittavien 
sidosryhmien saatavilla

Ratkaisu: SokoPro toi projektille läpinäkyvyyden ja 
dokumentinhallinnan ajantasaisuuden

Hyöty: SokoPron avulla tiedonsiirto eri 
suunnittelualojen välillä aina suunnittelusta 
toteutukseen oli helppoa ja ajantasaista samoin 
muun muassa tiedot aikatauluista, 
sopimusasioista, toimituksista, piirrustuksista sekä 
työmaapäiväkirjoista pysyivät vaivattomasti 
ajantasalla ja olivat kaikkien tietoa tarvitsevien 
sidosryhmien saatavilla 



Case Tikirak

 Mallintamalla saadaan käyttäjälähtöinen 
näkökulma esiin

 3D-mallinnuksen avulla potentiaalisille ostajille 
voidaan välittää mahdollisimman realistinen 
kuva lopputuotteesta.

 Eri sidosryhmät saadaan samaan tilaan 
vaivattomasti arvioimaan tilaa käyttäjän 
näkökulmasta sekä toisaalta myös niitä asioita, 
jotka vaikuttavat tilassa liikkumiseen ja 
käytännön työskentelyyn



Haaste: Haasteena oli saada uudiskohde myytyä 
mahdollisimman nopeasti

Ratkaisu: Uudiskohteesta päätettiin tehdä 3D-
mallinnus (Digitaalinen kiinteistö)

Hyöty: Kohteen melkein kaikki asunnot saatiin 
myytyä jo ennakkomarkkinointivaiheessa. Kohteen 
mallista nähtiin myös, että ikkunanpaikka ei ollut 
optimaalisimmassa paikassa ja sitä päätettiin 
siirtää. Hyötyä saatiin siis suunnittelu – ja 
ennakkomarkkinointivaiheessa



Case Kesko

 Ruokakeskon kiinteistöjen dokumenttien
hallinta

 Sähköinen dokumentinhallinta

 Vanhojen arkistojen digitointi



Haaste: Arkistot eivät olleet ajantasalla ja 
manuaalisen arkiston kustannustehokas ylläpito ja 
hyötykäyttö korjausrakentamisen- ja ylläpidon 
tarpeisiin oli mahdottomuus 

Ratkaisu: Ensimmäisessä vaiheessa siirryttiin 
sähköiseen dokumenttienhallintaan uusien 
rakennuskohteiden saralla. Toisessa vaiheessa 
digitoitiin vuosikymmenten aikana kertynyt 
paperiarkisto ja vietiin se sähköiseen 
kiinteistöarkistoon

Hyöty: Säästyy asiakkaan aikaa ja vaivaa, kun 
kaikki aineisto on sähköisessä muodossa ja 
helposti hallittavissa sekä jaeltavissa eri 
sidosryhmien kesken



Länsimetro tarvitsi projektipankin historiallisen 
laajalle infrahankkeelle, joka pitää sisällään lukuisia 
toimijoita ja satoja tuhansia dokumentteja. Ja 
SokoPro täytti nämä tarpeet.

21 kilometriä tunnelia ja 13 uutta asemaa, joista 
jokaisen rakentaminen vastaa yhtä suurta 
kauppakeskusurakkaa. Länsimetron ensimmäinen 
osuus toi kahdeksan asemaa Ruoholahden ja 
Matinkylän väliselle rataosuudelle.

Kaikki Länsimetron ensimmäisen vaiheen 
rakennusajan dokumentit tallennettiin 
SokoProhon. Tämä mahdollisti tiedon jakamisen ja 
arkistoimisen lukuisten toimijoiden kesken, oli 
kyseessä sitten arkkitehti, ratasuunnittelija, 
elementtiasentaja tai työmaavalvoja.



Länsimetro-projekti

 aloitus vuonna 2008
 2200 käyttäjää
 550 yritystä
 Yli 800 000 tiedostoa 
 12 400 kopiotilausta
 1 500 000 paperikopiota



 Länsimetrolle on ensiarvoisen tärkeää, että 
työturvallisuus säilyy vaikeissakin olosuhteissa 
huipussaan. Turvallisuutta havainnoitiin 
SokoPron laadunhallintatyökaluilla, TR- ja 
MVR-mittareilla. 

 Pitkäaikaisen yhteistyön aikana myös SokoPron
palveluvalikoima on kehittynyt. Paperiset 
urakkakyselyt ovat vaihtuneet sähköiseen 
tarjouspyyntötyökaluun, jota myös Länsimetro 
käyttää.

 SokoPron ja Länsimetron yhteistyö jatkuu 
metrolaajennuksen toisessa osuudessa. 
SokoPron avulla ylläpidetään tälläkin hetkellä 
lukuisten metro- ja tunnelityömaiden yhteistä 
tilannekeskusta, työmaapäiväkirjoja ja 
tietomalleja.



BUMA-TEAM

BUMA-Team on isännöinnin, taloushallinnon ja 
asumisen asiantuntija. Vuonna 1994 perustettu 
BUMA-Team hoitaa keskisuurten ja suurten 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden isännöintiä 
sekä toimitusjohtajuutta yhdessä hallitusten 
kanssa ja ovat Rannikko-Pohjanmaan yksi 
suurimmista toimijoista alalla.

BUMA-Team hallinnoi jo parinsadan kiinteistön 
teknistä elinkaarta ja taloudenhoitoa.



Buma-Teamin 
haasteet
 Eri-ikäisten rakennusten piirustuksia oli säilötty 

hyvin eri tavoin ja kiinteistön historiasta 
riippuen vaihteleva määrä

 Paperipiirustukset veivät valtavasti tilaa

 Piirustukset saattoivat olla kateissa tai vaikeasti 
löydettävissä

 Vallitseva tilanne aiheutti epävarmuutta



SokoPron tuomat 
hyödyt
 Tieto kulkee isännöitsijän ja muiden 

osapuolien välillä mutkitta

 Kustannussäästöjä

 Tuo toimintavarmuutta

 Osapuolilla kokoajan oikea ja ajantasainen 
tieto käytössä



Lue lisää 
asiakastarinoita 

osoitteessa:

www.sokopro.com
/referenssit

https://www.sokopro.com/referenssit/


Kiitos!
Minttu Hottinen

tuotepäällikkö / SokoPro 
minttu.hottinen@grano.fi

050 575 1613
www.sokopro.com

SokoPro
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