
Rakentaminen kivikaudelta digiaikaan!  

Syntyykö Suomessa kehitetystä tuoteperheestä 
rakennusalan tulevaisuuden Supercell-tarina?  

Perinteisesti rakennushankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheissa syntyy valtava määrä 
dokumentaatiota eri sovelluksissa, jotka eivät lopulta keskustele keskenään. Tietoa voi löytyä myös 
hajallaan mm. työmaiden pöytälaatikoista. Tällöin ”lessons learned” -tyyppinen tieto jää kokonaan 
hyödyntämättä tulevissa hankkeissa, kun tietoa edellisistä hankkeista ei joko ole helposti saatavilla 
tai avainhenkilöt ovat vaihtuneet. Suomalainen Fluent Progress RT Oy on kehittänyt ja tuonut 
markkinoille ainutlaatuisen tuoteperheen, jonka avulla eri rakennusvaiheiden tietoja pystytään nyt 
yhdistämään. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. rakentamisen virhearvioinnit pienenevät, tehokkuus 
kasvaa ja syntyy konkreettisia kustannussäästöjä. 

Fluent Construction -tuoteperhe on kehitetty yhteistyössä rakennusalan asiantuntijoiden kanssa. 
Kokonaisuus on saanut erittäin kiinnostuneen ja positiivisen vastaanoton alan toimijoiden keskuudessa. 
Tuoteperheessä nähdään merkittävää potentiaalia myös kansainväliseksi menestystuotteeksi. Fluent 
Construction -tuoteperhe on toteutettu siten, että lokalisointi ja eri kieliversiot on helppo toteuttaa. 
Pilvipalveluna tarjottava Fluent Construction on toteutettu uusimpia teknologioita hyödyntäen. IoT:n avulla 
sovelluksiin voidaan tuoda tietoa muista lähteistä. Jaettu todellisuus eli AR on myös vahvasti läsnä 
kokonaisuudessa. 

Millaisesta kokonaisuudesta on lopulta kysymys, mitä Fluent Construction sisältää?  
Fluent Planner: tuotannonohjaus sisältäen yleisaikataulun, valmistelevan suunnitelman ja 
viikkosuunnitelman, määrälaskennan ja työvaiheiden allokoinnin työntekijöille tai alihankkijoille.  
Fluent Go!: mobiilisovellus tuotannonohjaukseen, jolla työntekijä vastaanottaa työnsä työohjeineen, raportoi 
työnjohdolle työn edistymisen (mm. toteumatieto, keskeytykset syineen) ja joka mahdollistaa työn 
dokumentoinnin ja pikakommunikoinnin kentältä. Fluent Fix: karttapohjainen sovellus huomioiden ja 
puutteiden dokumentointiin ja korjausprosessin hallintaan. Fixillä tehdystä huomiosta voidaan suoraan laatia 
korjaava tehtävä, joka näkyy Plannerissa allokoituna työtehtävänä ja siirtyy myös automaattisesti 
työntekijälle Go!:n kautta.  

– On ollut hienoa olla mukana luomassa sekä rakentamassa uutta yhdessä tiimin ja rakennusalan 
asiantuntijoiden kanssa. Nyt saamme tuotettua todennettua tietoa rakennusvaiheista, kun pystymme 
tarjoamaan rakennusammattilaisille tehokkaat digitaaliset välineet ja tarvittava tieto saadaan oikea-aikaisesti 
saataville. Rakentamisessa voidaan vihdoin keskittyä olennaiseen – korkealaatuiseen rakentamiseen. Sehän 
hyödyttää isossa kuvassa koko yhteiskuntaa!, kiteyttää Fluent Progressin toimitusjohtaja Marjo Danielsson. 

Lisätietoja  

Marjo Danielsson, toimitusjohtaja, +358 50 499 9531, marjo.danielsson@fluentprogress.fi,   
Anna Romo, viestintä ja markkinointi, +358 50 347 1003, anna.romo@fluentprogress.fi 

Fluent Progress RT Oy on noin 16 asiantuntijan teknologiayritys, joka tarjoaa ja tuottaa digitaalisia palveluita rakennus- 
ja infra-alalle. Fluentin ratkaisut mahdollistavat monimuotoisen mobiililaitteilla tapahtuvan sähköisen tiedonkeruun, 
tallennuksen, analysoinnin ja tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Tavoitteena on mahdollistaa toimivampi tulevaisuus 
teknologian avulla. Toimistot sijaitsevat Joensuussa sekä Espoossa. www.fluentprogress.fi 
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