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Ajantasainen digitaalinen

omaisuus laitoksen käytön

kilpailukykytekijänä -

Navis Typhoon digialusta



Kiitos, että latasit oppaamme

Kenelle:

Tämä opas teollisuuden käyttö ja kunnossapitotoiminnan tehostamisesta on 
tarkoitettu:

-Valmistavan ja prosessiteollisuuden tuotanto-, käyttö ja kunnossapitohenkilöstölle.
-Kunnossapitotoimintojen alihankkijayritysten henkilöstölle

Oppaan luettuasi tiedät:

-Miksi ajantasainen digitaalinen omaisuudenhallinnan informaatio on avainasemassa teollisuuyrityksen
selviytymisessä
-Miten laitoksen digitaalinen informaatio tukee sekä investointihankkeita että päivittäistä käyttö- ja 

kunnossapitotoimintaa 
-Miten seisokkihankkeen läpimenoaikoja nopeutetaan käytännössä

-Miten pääset alkuun heti



SISÄLLYS
1. Mikä on ´Operational Excellence´

2. Vanhojen laitosten operaattorit tarvitsevat laajalti
kattavaa ja ajantasaista tietoa laitoksestaan
3. Huonolaatuinen omaisuudenhallinnan informaatio on 
erittäin vahingollista
4. Miksi paremmat muutossuunnittelun lähtötiedot ovat 
tie parempiin tuloksiin
5. Digitaalinen kopio omaisuudesta (Digital Asset) 
on ratkaisu
6. Digitaalisesta omaisuustiedosta kohti digitaalista 
kaksosta
7. Laitoksen digitaalinen informaatio tukee sekä 
investointihankkeita että päivittäistä käyttö- ja 
kunnossapitotoimintaa
8. Navis Typhoon yhteistoiminta-alustalla käytännön 
toteutukseen
9. Miten eteenpäin – varaa kartoitus



Kautta koko prosessiteollisuuden yritykset tavoittelevat toimintansa tehostamista paremmalla 
ennakoitavuudella ja saavuttamalla enemmän tuotantoa vähemmillä resursseilla, toisinsanoen
keskittymällä saavuttamaan tila, jota kuvataan englanninkielisellä termillä ‘operational excellence’, joka 
voidaan lyhyesti kääntää  businesstrategian suorittamiseksi johdonmukaisemmin ja luotettavammin kuin 
kilpailija.
Makrotalouden olosuhteet ajavat prosessilaitosten operaattoreita tarkastelemaan vanhoja 

tuotantolaitoksia, joiden toiminta ei ole kustannustehokasta. Prosessiteollisuudenalan laitokset kautta 
maapallon voivat joko yrittää saada laitokset tuottamaan paremmin tai purkaa ne tehokkaasti ja 
turvallisesti. 

OPERATIONAL EXCELLENCE



Valitettavan usein vanhojen laitosten dokumentaatio on epätäydellistä ja ei ajantasaista, toisin sanoen tieto, jolla 
omaisuutta hallitaan on puutteellista.

Tämä aiheuttaa ongelmia: 

• laitosten modernisoinnin ja korjausten suunnittelu tai käytöstäpoiston suunnittelu on riskialtista ilman 
ajantasalla olevaa dokumentaatiota ja tietoa.

• laitoksen ylläpito: puute laitosta kuvaavasta tarkasta tiedosta aiheuttaa ongelmia päivittäisessä toiminnassa 
erityisesti HSE alueella (Terveys&Turvallisuus&Ympäristö)

Huono omaisuudenhallinnan tieto johtaa katkoksiin ja viivästyksiin, jotka aiheuttavat kustannuksia ja 

aikataulumuutoksia, lisäksi se aiheuttaa henkilökunnan turvallisuusriskejä.

Vanhojen laitosten operaattorit tarvitsevat laajalti 

kattavaa ja ajantasaista tietoa laitoksestaan



asennusvaiheessa esiintulevia ongelmia silloin kun suunnittelu pohjautuu vääränlaiseen lähtötietoon.
Nämä ongelmat taas aiheuttavat projektien myöhästymisiä, seisokkien pidentymisiä heijastusvaikutuksineen 
muihin mahdollisiin laitoksen päivitysprojekteihin ja kunnossapidon projekteihin. Kaikki näkyy kustannusten 
kasvamisena.

Mikä pahinta, vääränlaisen lähtötiedon pohjalta toimiminen voi olla vaarallista.  Kuten vuonna 2015, kun eräällä 
suurehkolla teollisuuslaitoksella tapahtui onnettomuus, kun kompressoriyksikkö putosi tason lävitse – koska 
laitoksen vanhentuneet tiedot olivat väärät siltä osin paljonko tuo taso kestäisi painoa.

Hyvä uutinen on, että markkinoilta löytyy asiantuntevia palveluntarjoajia ja teknologiaa, joiden avulla luodaan ehjä 
ja ajantasaistettu omaisuustieto laitoksesta ja luodaan edellytykset operational excellence -tilanteeseen.

Huonolaatuinen 
omaisuudenhallinnan informaatio 
on erittäin vahingollista

Huonolaatuinen laitoksen infrastruktuuria kuvaava lähtötieto 
aiheuttaa suuria ongelmia investointihankkeen 
suunnitteluprosessille. Suunnitellaan laitosten päivityksiä, joita on 
mahdoton toteuttaa – esimerkiksi lisäämällä uudentyyppisiä 
laitteistoja, jotka eivät mahdu niille ajateltuun tilaan turvallisesti tai 
niitä ei päästä huoltamaan   helposti ja turvallisesti. Esivalmistetut 
putkistot ovat toinen esimerkki, jotka usein aiheuttavat vasta



kurissa. Investointikustannusten kurissapitäminen taas edellyttää kustannustehokkaasti läpivietyjä 
investointihankkeita joiden lähtökohtana ovat tarkat ja ajantasaiset lähtötiedot. Parannusten ja muutosten 
toteuttaminen ja tuotannon modernisointi taas on edellytyksenä siihen, että voitaisiin päästä pienempiin 
käyttökustannuksiin. Tarkka ja ajantasainen digitaalinen tieto hyödyttää myös seisokkien kehittämistä. 
Voidaanhan aineistojen avulla mm. tutustuttaa alihankkijat ja urakoitsijat laitokseen ilman paikallaoloa, 
ennakkosuunnitella huoltotöiden koordinaatiota, tarkistaa haalausreittejä ja simuloida koko seisokin toimintaa.

Vanhojen laitosten parannus ja muutoshankkeet ovat usein hyvin haastavia projekteja. Laitoksissa, joissa 
tuotanto-omaisuuden käyttöikää on tarvetta pidentää, tai toteuttaa muutoksia tuotannossa toimitaan usein 
riskialttiissa ja ahtaissa tiloissa, joissa laitteiden ja koneiden asennukset ovat erityisen haastavia.  Projekteissa 
toimivilta yrityksiltä edellytetään myös mm. erittäin tiukkojen työturvallisuusohjeistusten noudattamista. 
Toimiminen alalla on riskialtista businesta. Riskienhallinnan ensimmäisenä ja tärkeimpänä lähtökohtana ovat

Miksi paremmat 
muutossuunnittelun lähtötiedot 
ovat tie parempiin tuloksiin

Mm. maailmanpolIittinen tilanne on pienentämässä 
prosessiteollisuuden tuotannon taloudellista liikkumatilaa, mm. 
raaka-aineiden  hintojen suurien vaihteluiden vuoksi. Kilpailukykyä 
voidaan ylläpitää ja tuottotavoitteisiin päästä vain pienentämällä 
päivittäisiä käyttökustannuksia (OPEX) ja samanaikaisesti 
huolehtimalla investointikustannuksien (CAPEX) pitämisestä



Palvelukonsepti, joka hyödyntää uusinta laserkeilausteknologiaa ja tukee erilaisia älykkäitä 
suunnittelujärjestelmiä, tuottaa digitaalisen omaisuudenhallinnan tiedon, toisinsanoen digitaalisen mallin, joka 
antaa selvän ja millimetrintarkan kuvan siitä, mitä laitoksella tapahtuu. Se voi kattaa kaiken visuaalisen kaikkea 
infrastruktuuria kuvaavan mallin lisäksi myös kaiken suunnittelutiedon.  

Jos olet suunnittelemassa laitoksen modernisointia tai muita korjauksia, voit suunnitella uuden infrastruktuurin 
oikein. Jos olet suunnittelemassa käytöstäpoistoa, voit hallita projektiasi turvallisesti. Ja mikäli tavoitteena on 
laitoksen eliniän pidentäminen, voit suorittaa projektin tehokkaasti hyödyntämällä digital asset tietoa. Näin siis 
saavutat ´operational excellence ´tilanteen ja turvallisen ja luotettavan käytön sekä kilpailuedun haastavassa 
businessympäristössä. 

Digitaalinen kopio omaisuudesta (Digital Asset) 
on ratkaisu



Parhaassa muodossaan digitaalinen omaisuustieto esitetään digitaalisena kaksosena, joka kuvaa täydellisen 
tarkasti tuotantolaitoksen infrastruktuuria täydennettynä tarkoituksenmukaisella jalostetulla informaatiolla 
liittyen mm. suunnitteludataan ja laitoksen käyttö- ja kunnossapitotietoon. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa 
myös uusien teknologioiden käyttämisen, kuten IoT (esineiden internet). IoT voidaan nähdä osana laajempaa 
teollisuuden modernisoinnin evoluutiota, johon usein myös viitataan termillä Industry 4.0. Esimerkkeinä tästä 
evoluutiosta on IoT:n mahdollistava tarkempaan ennakoivaan kunnossapitoon siirtyminen, älykäs 
seisokkisuunnittelu ja odottamattomien tuotantokatkosten tarkemman analysoinnin ja tarkemman korjaavien 
toimenpiteiden suorittaminen, siis lyhyesti tiedolla johtaminen. Kaiken kaikkiaan digitaalinen kaksonen on 
lähtökohta tälle modernisoinnille tai ns . smart factory ajattelulle.

Monilla teollisuustoimijoilla ollaan vielä melko lailla lähtötilanteessa digitaalisen kaksosen suhteen. Useissa 
yrityksissä ollaan kuitenkin jo digitaalisessa maailmassa koska hankkeiden yhteydessä on suoritettu 
laserkeilauksia ja projektiosapuolet ovat tehneet 3D-mallinnuksia uudistuksista.

Digitaalisesta omaisuustiedosta kohti digitaalista 

kaksosta



Nämä aineistot eivät kuitenkaan ole koko laitoksen kattavia eivätkä aina ajantasaisia, mutta on jo otettu askelia 
kohti digitaalista kaksosta ja Industry 4.0 tasoa. 

On kuitenkin tärkeää, että jo olemassa olevaa aineistoa voidaan hyödyntää osana strategiaa, jonka tähtäimenä on 
täydellinen digitaalinen kaksonen ja sitä kautta smart factory ajattelu ja kilpailukyvyn turvaaminen pitkälläkin 
tähtäimellä.  Markkinoille on syntynyt myös palvelutarjoajia, jotka auttavat tässä siirtymässä kohti digitaalista 
kaksosta ja Industry 4.0 tasoa.



Laitoksen digitaalinen informaatio 
tukee sekä investointihankkeita että 
päivittäistä käyttö- ja 
kunnossapitotoimintaa
Kun laitoksen informaatiosta löytyy epäjohdonmukaisuuksia 
tai ne eivät ole ajantasaisia, on hyvä aloittaa prosessi niiden 
korjaamiseksi ennen kuin investointihanke aloitetaan. Vain 
näin voidaan varmistaa, että suunnitelmat toimivat laitoksella 
ja että toteutukset voidaan suorittaa turvallisesti ja 
kustannustehokkaasti.

Tämä teknologia voi myös olla iso osa jokapäiväistä 
käyttö- ja kunnossapitotoimintaa. Ajantasainen tieto 
ja oikeanlaisen tiedon nopea saatavuus 
mahdollistavat oikeanlaisten kriittisten päätösten 
tekemisen hätätilanteissa.

Mikäli sama hätätilanne toistuu, käyttöhenkilökunta 
pääsevät heti käsiksi tapahtumahistoriaan ja tieto 
tarvittavista toimenpiteistä löytyy hetkessä. 
Ääritilanteissa tieto voi sisältää ohjeet alasajon 
oikeanlaisesta suorittamisesta.



Käytännön toteutukseen Navis Typhoon yhteistoiminta-alustalla

Kriittisiä projekteja aikataulutuksen suhteen teollisuudessa ovat muutos- ja saneeraushankkeet sekä seisokit. 
Näissä projekteissa oikea ja ajantasainen lähtötieto on perusta koko hankkeen onnistumiselle. Esivalmisteiden 
käyttäminen nopeuttaa hankkeen toteutusta. Esivalmisteiden onnistuminen ilman hukkaa taas edellyttää oikeita 
ja ajantasaisia lähtötietoja. 
Aikataulun hallintaan ja kustannusten kurissa pitämiseen voidaan vaikuttaa vähentämällä virheitä ja 
väärinymmärryksiä, lisäämällä koordinaatiota ja parantamalla yhteistoimintaa.  Myös lopputulokseen ja sen 
toimivuuteen huollettavuuden, ergonomian , logistisen toiminnan jne. kannalta ymmärretään kiinnittää aiempaa 
enemmän huomiota. 
Uudenlainen yhteistoimintamalli mahdollistaa esimerkiksi käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön paremman 

osallistumisen jo hankkeen suunnitteluvaiheen aikana, jolloin näihin edellämainittuihin alueisiin saadaan 
arvokasta ja asiantuntevaa palautetta.



Navis Typhoon yhteistoiminta-alustalla käytännön toteutukseen
Pelkkiäkö hyviä ajatuksia vailla käytännön toteutusta? 
Me Profoxissa olemme jo vuosien ajan kehitelleet palvelukon-
septia, joka sisältää tarvittavat digitaaliset työkalut ja palvelut, 
joiden avulla nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa.  
Loppukädessä toteutuminen on hankkeessa toimivista 
ihmisistä kiinni. Siksi olemme sisällyttäneet palvelukonseptiim-
me tuen ja henkilöstön kouluttamisen digiprojektien 
yhteydessä.

Toteutukseen kuuluvat keskeisesti Navis Typhoon konseptin 
WEB-palvelu ja ADMIN-palvelu. 

WEB-palvelu on pilvipohjainen digitaalinen alusta, jota kutsumme myös yhteistoiminta-alustaksi, koska se palvelee 
kaikkia projektiosapuolia.
Sille tallennetaan kaikki hankkeessa tarvittava ja syntyvä digitaalinen 3-ulotteinen aineisto, jota kaikki osapuolet 
voivat tarkastella, mitata ja kommentoida helposti ilman erillisiä ohjelmistotyökaluja ja niiden opettelua.

Navis Typhoon WEB-palvelun visuaalinen käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja toimii web-selaimen tai 
mobiililaitteen avulla.  Alusta imaisee 3D mallit riippumatta millä työkalulla ne on luotu, mutta mikä tärkeää myös 
lähtötietona käytettävän laserkeilausaineiston sellaisenaan sekä mm.  360 valokuvat



Linkeillä muihin tietojärjestelmiin laitteisiin ja muihin kohteisiin liittyvä tieto saadaan myös liitettyä mukaan. 
(esim. kunnossapitotiedot)
Järjestelmällä on helppo kenen tahansa myös teknisiä suunnittelujärjestelmiä tuntemattoman henkilön 
navigoida, mittailla ja kommentoida näitä hybridiaineistoja.

Navis Typhoon ADMIN-palvelu sisältää julkaisupalvelut WEB-alustalle sekä valitut lisäpalvelut, joilla varmistetaan 
aineistojen toimivuutta hankkeessa. Lisäpalvelut voivat sisältää tiedon lisäämistä (esim. etenemätiedot) 
malliaineistoihin, mallin rakenteen selkeyttämisen, työmaan poikkeamien analysointi ja raportointi sekä valmiin 
kohteen as-built mallien päivittämisen.  ADMin palvelu tarvitaan tyypillisesti joitain kymmeniä tunteja hankkeen 
alussa, vähemmän hankkeen aikana, koska julkaisutoimintoja automatisoidaan. Mikäli tilaajalla on omia 
resursseja käytettävissä, niin ADMIN palvelut voidaan myös tuottaa itse järjestelmään kuuluvilla ADMIN 
työkaluilla.

Eräs Navis Typhoon järjestelmän erityispiirteitä on, että se tukee uudentyyppistä työprosessia , jossa 
laserkeilausaineistoa käytetään sellaisenaan mahdollisimman nopealla syklillä itse projektityöskentelyssä. Tämä 
mahdollistaa nopean projektinaloituksen, ilman että laserkeilausaineiston pohjalta tehtävää mallinnusta pitäisi 
odottaa aikaavievän mallintamistyön ajan.  Nopea projektinaloitus tarkoittaa lyhyempää projektinkestoa, jolloin 

tuotannon aloittamisen tai jatkamisen aikaistaminen mahdollistuu usein ajan kannalta kriittisissä projekteissa.



Yhteistoiminta-alusta
Navis Typhoon

Navis Typhoon on visuaalinen projektiportaali, joka 
mahdollistaa erilaisten 3D aineistojen (3D-mallit, 
pistepilvet ja 360 kuvat) hyödyntämisen ja 
yhteistoiminnan investointihankkeen suunnittelun, 
työmaan ja elinkaaren aikana. 

Navis Typhoon toimii kaikkien osapuolten visuaalisena 
kommunikaatio- ja tilannekeskuksena. Helppokäyttöisen 
WEB palvelun avulla kaikki projektiosapuolet ja 
projektinomistaja saavat ajantasaista tietoa projektin 
tilanteesta.
Alustalla havainnollistetaan myös hankittujen 
projektipalveluiden lopputuloksia, kuten esimerkiksi 
laserkeilauksella tuotettuja pistepilviä ja työmaan 
poikkeamia.

Miten Navis Typhoon palvelukonsepti voisi 
hyödyntää Sinun liiketoimintaasi?

Varaa ilmainen kartoitus ja järjestelmän 
esittely

www.profox.com/yhteystietolomake

Voit myös sopia ajankohdasta / kysyä lisää:
Ari Puuskari puh 0400-488267 tai
ari.puuskari@profox.com

Miten 
eteenpäin ?
Varaa 
kartoitus

http://www.profox.com/yhteystietolomake
mailto:ari.puuskari@profox.com
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