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Tehosta asennustyömaan toimintaa 

visuaalisen Navisworks 3D-mallin 

avulla  

Autodesk® Navisworks® ohjelmistotuote-

perhe auttaa suunnitelutyöryhmiä ja 

urakointialan yrityksiä parantamaan 

projektiensa kontrolloitavuutta.  

Navisworks ratkaisun avulla eri 

suunnittelualojen detaljisuunnittelu-mallit 

yhdistetään virtuaaliseksi helppokäyttöiseksi 

3D malliksi. 

 Virtuaalisen 3D mallin avulla projektin 

osapuolet voivat tutkia, simuloida ja varmistaa 

laitoksen, rakennuksen tai yhdyskuntateknisen 

rakenteen toimintaa sekä tärkeimpiä 

toiminnallisia ja rakenteellisia avain-

ominaisuuksia ennen kuin kohde on 

rakennettu.  

Näin parannetaan kaikkien projektiosapuolten 

yhteistoimintaa ja kommunikaatiota sekä 

tehostetaan projektien aikataulun, budjetin ja 

laadun valvontaa. 

Mallia käytetään tehokkaasti myös 

työmaaolosuhteissa varmistamaan 

suunnitelman mukaista toteutusta sekä 

edelleen kohteen operointi- ja 

kunnossapitotoiminnassa havainnollisena 

käyttöliittymänä muihin tietojärjestelmiin 

liitettynä. 

 

Autodesk® Navisworks® tuoteperhe sisältää 

kolme erilaista työkalua projektiosapuolien 

kollaboraation, kommunikaation ja 

laadunvarmistamisen tehostamiseen sekä 

BIM 360 Glue ® ohjelmiston mobiililaitteille. 

Navistools ratkaisut täydentävät tuoteperhettä 

mahdollistamalla 3D mallien sisältämän 

objektikohtaisen informaation hyödyntämisen 

tehokkaammin projektin eri vaiheissa.  

Navisworks for Siteworks – ohjelmistopaketti koostuu 

Naviswork Simulate ja Navistools Standard 

ohjelmistoista .  

Ohjelmistopaketin avulla tarkastellaan visuaalisesti mallia 

ja hallitaan sekä hyödynnetään mallin putkistoihin, 

laitteisiin ja rakenteisiin tallennettua prosessi- ja muuta 

tietoa sekä projektiin liittyviä dokumentteja. 

Ohjelmiston avulla havainnollistetaan asennettavia 

kohteita navikoimalla mallissa, ja samalla esimerkiksi 

muutetaan läpinäkyvyyksiä, leikataan mallia ja 

tarkistetaan mittoja. 

 

Navistoolsin excel sisään- ja uloslukuominaisuuden 

sisältävän tietokannan avulla havainnollistetaan 

asennustyön edistymistä mallissa statuksia kuvaavilla 

värikoodeilla. 

 

Mallista saadaan myös ajettua excel luettelo esimerkiksi 

putkistoista tai laitteista sekä ajantasalla oleva 

työsuoriteluettelo laskutusta varten. 

Navisworks malliin voidaan myös lisätä 

saneerauskohteen laserkeilattu aineisto, jolloin putkisto- 

ja laiteasennuksia voidaan tarkastella oikeata tilannetta 

kuvaavassa pistepilven ja suunnittelumallin 

yhdistelmässä.. 

Navisworks on yleisesti suunnitteluorganisaatioiden 

käytössä, joten yleensä urakoijan on mahdollista saada 

käyttöönsä valmis Navisworks malli. 

 

http://www.navistools.com/
http://www.navistools.com/
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ASIAKASCASE 

Fineweld Oy – Asennushenkilöstön työn tehostaminen Navisworks 

ratkaisulla 

FineWeld Oy on suurimpia Pohjoismaissa 

toimivia teollisuusputkistojen valmistamiseen ja 

asentamiseen erikoistuneita yrityksiä. 

Putkistot ja teräsrakenteet esivalmistetaan 

Kokkolan tehtailla siten, että asennus saadaan 

suoritetuksi nopeasti ja minimiresursseilla 

työmaalla. Pitkälleviedyn esivalmistuksen ja 

tehokkaan asennusprosessin vuoksi 

putkistokokonaisuudet voidaan helposti toimittaa 

globaalisti eri puolilla maapalloa sijaitseville 

asiakkaille. 

 

Fineweld Oy käyttää  Autodeskin Navisworks 

ohjelmistoa kaikissa projekteissaan. Tämän 

työkalun käyttö on välttämätöntä, koska CAD 

malleja usein vastaanotetaan monissa erilaisissa 

CAD-formaateissa kuten AutoCAD, Vertex, 

Microstation, ja PDMS sekä myös suoraan 

Navisworkin omassa formaatissa. 

Navisworks mahdollistaa Fineweldille 

vastaanotettujen mallien visuaalisen 

tarkastamisen, mittaukset ja 

punakynäysmerkintöjen tekemisen, joiden avulla 

kommunikoidaan sisäisesti projektityöryhmän tai 

asiakkaan kanssa. 

Navisworks malleja käytetään sitten 

työnsuunnittelijoiden ja työmaatyöryhmien 

toimesta työprosessien mahdollisimman 

tehokkaassa suunnittelussa käyttäen Navisworks 

Simulatea ja Navistools ohjelmistoa tai ilmaista 

viewer-ohjelmaa Navisworks Freedomia. 

Esivalmistusryhmä hyödyntää Navisworks mallia 

sekä ulkoista tietoa kuten 

putkistoisometripiirustuksia ja esim. excel-

taulukoissa määriteltyä putkistojen spekkitietoa. 

 

Hyödyt:  

Navisworks ja Navistools  ohjelmistojen avulla 

Fineweld on saanut todellista hyötyä osana 

suunniteltua asennushenkilöstön työn 

tehokkuuden maksimointia sisältäen mm.: 

 -Huomattavat ajan ja kustannusten säästöt 

työmaalla 

-Tehokkaampi projektin- ja ajan hallinta tiukasti 

aikataulutetuissa projekteissa 

-Kaiken projektitiedon saatavuus koko henkilö-

kunnalle keskitetysti   

-Projektinhallinnan parantunut ennustettavuus, 

tarkkuus ja helpompi tarkasteltavuus projektin 

status raporttien avulla 

-Parantunut informaatio vaatimuksista, 

työnsuunnittelusta ja projektitilanteesta 

asiakkaalle 

-Visuaalisesti havainnollinen käyttöliittymä 

projektin asennustilanteen valvontaan. 

-Tee se oikein yhdellä kerralla 

-Lisäarvot asiakkaalle 

-Parantunut kilpailukyky 

  

  

  

”Keskeistä on helppokäyttöisyys ja kaiken 

tarvittavan projektitiedon saavutettavuus nopeasti 

havainnollisen käyttöliittymän kautta lisättynä 

vielä kustomoitujen raporttien 

generointiominaisuuksilla parantamaan 

työmaahenkilöstön työskentelyn tehokkuutta” 

 

  

“Mikäli toiminnan tehostamiseen, suunnitteluun ja 

toteutukseen panostetaan, sekä me että asiakas 

hyötyvät. Navisworks for Sitework järjestelmän  

käyttäminen visuaalisena käyttöliittymänä on 

edesauttanut näiden osa-alueiden parantamista. 

Tilanne on win,win,win Fineweldille, Profoxille ja 

asiakkaillemme”, toteaa yrityksen 

myyntipäällikkönä toimiva Ville Klaavu. 
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