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Kuinka virtuaalisen tietomallin avulla 

tehostetaan työmaan hallintaa 

 

 Voisiko yhdellä virtuaalisella mallilla hallita koko 

rakennustyömaata?  

Voi, vastaa Profox Companies Oy. Profox on toimittanut NCC 

Construction AB:n käyttöön sovitetun Autodesk Navisworks-

pohjaisen Navistools-ohjelmiston, jolla koordinoidaan ja 

simuloidaan työmaatoimintoja. 

Nyt jo kymmenisen NCC:n työmaata Ruotsissa ja 

suunnitelmien mukaan pian myös Norjassa käyttää tätä 

yhteistyössä NCC:n VDC (Virtualisen suunnittelun ja 

rakentamisen) asiantuntijoiden kanssa kanssa kehitettyä 

mallipohjaista projektinhallintaohjelmaa.  Työmaan 

tietomallikoordinaattori, työnjohto ja asentajat  näkevät 

yhdellä silmäyksellä tästä Navisworksillä julkaistusta 

virtuaalisesta mallista, missä työmaalla mennään.  

NCC:llä on jo aiemmin ollut käytössään Autodeskin 

Navisworks-ohjelma, joten tietomallin hyödyntämisestä 

työmaalla oli heillä entuudestaan kokemusta. 

Työprosessista kuitenkin puuttui työkalu, jonka avulla 

julkaistua Navisworks-mallia voitaisiin vielä tehokkaasti 

hyödyntää työmaatyöskentelyn koordinoinnissa ja 

simuloinnissa, toimitusjohtaja Ari Puuskari Profoxilta kertoo.  

Niinpä Navisworks järjestelmää laajennettiin liittämällä 

siihen NCC:n tarpeisiin sovitettu Navistools 

ohjelmistojärjestelmä. Ohjelmiston ensimmäinen versio 

toimitettiin pari vuotta sitten ja nyt käytössä on kolmas 

versio ohjelmasta.  

 

Miten työprosessi sitten toimii?  

Navisworks-mallissa eri toimialoilla (sähkö, ilmastointi, ilma, 

lämpö, välikatto, seinät, sprinkler jne.) on omat värinsä ja 

numeronsa, joiden avulla Navisworks mallissa esitetään 

rakennuksen eri kerroksissa olevien huonetilojen valmiutta eri 

työryhmien työn osalta. Kuhunkin huoneobjektiin voidaan lisätä 

erilaista työmaatyöskentelyn aikana tarvittavaa informaatiota, 

kuten huonekohtaista asennustietoa, tietoa huoneen 

ominaisuuksista sekä asennuksen tilanteeseen liittyvää tietoa 

esimerkiksi asennuspäivämääristä ja työn suorittajista. 

 

Työnjohtaja ja asentajat päivittävät jatkuvasti työmaan etenevää 

tilannetta päivittämällä excel-tiedostoa. Excel luetaan Navistools-

tietokantaan, joka liittää tiedon ns. avainkentän avulla 

automaattisesti mallissa oleviin objekteihin ja 

työmaakoordinaattorin hyödynnettäväksi, Puuskari selvittää. 

Kaikkea tietoa hallitaan, käytetään ja päivitetään hyvin 

visuaalisen kolmiulotteisen Navisworks-mallin avulla. 

Työmaakoordinaattori saa aina mahdollisimman ajan tasalla 

olevaa tietoa työmaan työtilanteesta ja osaa siten koordinoida 

työskentelyjärjestyksiä, hallita materiaalitoimituksia sekä välittää 

tietoa työnjohdolle ja asentajille, Puuskari sanoo.  

Työmaan ja suunnittelijoiden lisäksi koottua tietoa hyödynnetään 

vielä muun muassa ostoissa, logistiikassa, työturvallisuuden 

hallinnassa sekä työmaan työkalujen ja laitteiden huollossa ja 

hankinnassa. 

Tietokannassa oleva tieto tallentuu kiinteästi mallin 

objekteihin niin sanotun Embed-toiminnon avulla. Tällöin 

kaikki mallissa oleva tieto löytyy myös suoraan mallin 

objektien property-tietoina. Tämä mahdollistaa sen, että 

ohjelman käyttö ei ole sidottu yksinomaan työmaalle.  

Visuaalista mallia ja objektien mukana olevaa tietoa voi 

periaatteessa tarkastella kuka tahansa ilmaisella Navisworks 

Freedom –ohjelmalla.  

Navistools-järjestelmä tukee myös mobiililaitteiden käyttöä. 

NCC:llä ja myös esimerkiksi Profoxin Isossa-Britanniassa 

sijaitsevissa asiakasyrityksissä tietoja päivitetään iPadin 

avulla suoraan tietokantaan. 

Miten ohjelma toimii käytännössä? 

Suunnittelijaryhmät (arkkitehti, talotekniikka, rakenne ja 

infrastuktuuri) tekevät suunnitelmansa valitsemallaan 3D –

järjestelmällä ja luovat oman mallinsa rakennuksesta.  



Navistools Case Study; NCC Construction AB, Ruotsi 
 
 

  
Profox Companies Oy 2 

 

Suunnittelukoordinaattori kokoaa ryhmien mallit yhteen 

Navisworks-ohjelmistolla ja suorittaa törmäystarkastelun. 

Koordinoitu malli julkaistaan Navisworks-mallina, johon 

kullakin työryhmän jäsenellä on pääsy.  

 

Kaikki kommentoivat oman alueensa ongelmia, jotka 

kootaan uuteen malliin. Näiden kommenttien perusteella 

tehdään korjauksia, joita taas kommentoidaan ja korjataan. 

Tämä prosessi jatkuu koko suunnittelu- ja 

työmaatyöskentelyn ajan. Malli toimii siis myös 

kommunikaatiovälineenä. 

Työmaavaiheen käynnistyessä työmaankoordinaattori 

päivittää Navistoolsin avulla työmaan asennuksissa 

tarvittavaa tietoa Navisworks-malliin. Samasta mallista 

voidaan tehdä erilaisia julkaisuja työmaata ja suunnittelijoita 

varten.  

Työnjohtajat ja asentajat katsovat ja päivittävät tietoja niin 

sanotuista BIM-kioskeista eli puurakenteella suojatuista 

työasemista työmaalla. Työmaalla tarvittavaa tietoa 

tarkastellaan yleensä BIM-kioskeilla Navisworks Freedom –

ohjelmalla. 

 

 

 

NCC mukana rakentamassa Tukholman uutta Hagastadenin 

kaupunginosaa 

 Tukholman Pohjoinen Asemanseutu Solnan ja 

kantakaupungin välisellä alueella rakennetaan uudelleen 

vuoteen 2025 mennessä. Alueelle nousee uusi Hagastadenin 

kaupunginosa, joka toimii asumisen, vilkkaan 

elinkeinoelämän ja puistoalueen yhdistelmänä. 

NCC rakentaa alueelle mm. Torsplanin toimistorakennuksen, 

jonka työmaalla käytetään tässä kuvattua työprosessia ja 

ohjelmistoja. 

http://www.ncc.se/lokaler/Kontor/kontorslokaler-torsplan/ 

Patrik Lindvall, Manager Construction IT-applications NCC 

Construction AB lisää: 

”Navistools ohjelmiston avulla projektityöryhmämme voivat 

vaivattomasti päivittää hankkeen etenemistietoa Navistools 

tietokannan kautta Navisworks malliin siten, että 

koordinaattorimme ja työmaahenkilöstö saavat helposti 

kokonaiskuvan koko rakennusprojektin tilanteesta 

visuaalisen mallin avulla. Tämän ansiosta työprosessien 

optimointi koko hankkeessa on oleellisesti helpottunut. 

Olemme käyttäneet ohjelmistoa Hagastaden 

projektissamme ja meillä on tarkoitus jatkossa laajentaa 

ohjelmiston käyttöä. 

Me NCC:llä etsimme jatkuvasti tapoja parantaa 

työprosessejamme ja siten tehostaa toimintojamme ja 

Navistoolsin käyttäminen työmaan hallinnassa virtuaalisen 

mallin avulla on tästä hyvä esimerkki.” 

 

Profox Companies Oy on virtuaaliseen suunnitteluun ja 

rakentamiseen sekä Navisworks ohjelmistoihin erkoistunut 

asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja 

palveluja , joilla tehostetaan projektinhallintaa Navisworks 

ohjelmistojen avulla. Työprosesseja ja ohjelmistoja 

sovelletaan talonrakennusprojektien lisäksi myös 

prosessiteollisuuden ja yhdyskuntarakentamisen 

projekteissa. 

Profoxilla on toimistot Suomessa Järvenpäässä  ja Turussa. 

Lisätietoja ja ohjelmiston koekäyttölataukset 

www.profox.com 

 

Suomi; Ari Puuskari, ari.puuskari@profox.com 

http://www.ncc.se/lokaler/Kontor/kontorslokaler-torsplan/
http://www.profox.com/
mailto:ari.puuskari@profox.com
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