RAKENNUSSUUNNITTELU
KOKEMUKSIA MALLINTAMISESTA, SÄHKÖTEKNIIKKA

Seppo Mäki-Pollari
Ramboll Finland Oy

MALLINNAMME JA
SIMULOIMME
TUOTTAAKSEMME
HYVÄÄ PALVELUA

© Smart Office consortium

KESTÄVÄT RAKENNUKSET EDELLYTTÄVÄT ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA

Ota tieto haltuun ja rakenna
kiinteistöstäsi digitaalista varallisuutta

Hyödynnä parhaita ympäristöystävällisiä
ratkaisuja

Ymmärrä käyttäjien tarpeet

SMART ENGINEERING ON UUSI TAPA SUUNNITELLA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISIÄ
RAKENNUKSIA

1.

Kirkastamme SMART VISION -mallin mukaisen näkemyksen
kehityksen suunnasta. Tukena käytämme kansainvälistä
vertailutietokantaamme ja teknologisen kehityksen
ennustusmalliamme.

2.

Tunnistamme käyttäjätarpeet palvelumuotoilun ja
käyttäjäkokemuksen suunnittelun keinoin.

3.

Luomme täyden teknologiakonseptin, jossa on mukana
kustannus-tuotto-analyysi. Otamme huomioon suorat ja välilliset
hyödyt sekä investointikustannukset.

4.

Keräämme suorituskykyyn liittyvät vaatimukset ja tuotamme
teknisen suunnitelman, jonka avulla pyydät tarjoukset ja
keskustelet teknologiatoimittajien kanssa projektin oikeissa
vaiheissa.

5.

Varmistamme, että projekti etenee tavoitteiden mukaisesti
suunnittelu-, käyttöönotto- ja ylläpitovaiheissa.
Käyttäjäkokemus

Kestävän rakennuksen tieto
ei katoa, vaan se kehittyy
koko ajan arvokkaammaksi

[Add text]

DIGITAL TWIN -RATKAISU

•
•
•
•
•

187 000 BIM-KOMPONENTTIA; 275 TEKNISTÄ JÄRJESTELMÄÄ JA VERKOSTOA

Tilat, järjestelmät ja komponentit
Tekniset tiedot
Dokumentaatio ja suunnitelmat
Urakointi ja takuutiedot
Palvelupyynnöt, Mittaustiedot

DIGITAL

PHYSICAL

TECHNOLOGY DETAIL
Feature Location
Development Wide

Feature Integration
iBMS
SMART Phone Credentials
Video Interface / Displays

CCTV Analytics

Feature Components
Software App
Personalised Env Control

Visitor / Booking Management/Parking
Hot Desking
MR Wayfinding
SMART Phone Credentials
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MODULIRAKENTAMISTA

Projekti
<Projektin työmäärä
per ala ja työ (h)>

Normaaliresursointi
<Hlö projektin alussa>

<Projektin dl (vk)>

<Resursointi projektin
alussa (henkilötyöaika)>

<Kustannukset ilman
muutoksia (e tai ka.
tuntikustnnuksia)>

<Keskimääräiset
tuntikustannukset
(e/hta)>

<Odotettu hyväksynnän
viive (vk)>

<Lisähenkilöiden
saapuminen
(kokonaisvalmiusaste %)>
<Suunnitellut
lisäresurssit (hta)>

Kiirereaktio:
ylityö

<Tietomuutos
(1=kyllä, 0=ei)>

<Kiirereaktio
(1=kyllä, 0=ei)>

<Lähtötiedon dl (vk)>

<Lähtötieto saadaan
(vk)>

Kiirereaktio:
lisäresurssit
<Max lisäresursointi
(% normaalista)>

<Ylityökustannukset (%
normaalikstannuksista)>

<Lisäresursoinnin
viive (vk)>

<Ylityön määrä (%
täydestä työviikosta)>

<Tiedon työmäärä
koko projektin työstä
(%)>

<Max ylityöjakso
(pv)>

<Muutoksen suuruus
kaikesta tiedon työstä
(%)>

<Ylityöjaksojen
väli (kk)>

<Tehokkuuden
kasvun viive (vk)>

Kaikki kumulatiiviset kustannukset projektille
332,002

<Johdannaisvaikutusten
kerroin (%, perusasetus 100)>

249,001

Euroa

<Toteutunut
hyväksynnän viive (vk)>

Tietomuutos

166,001

Huom. käytä pisteitä desimaalien merkitsemiseksi
83,000
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Kaikki kumulatiiviset kustannukset projektille : Alakattomuutos vk 20
Kaikki kumulatiiviset kustannukset projektille : Alakattomuutos vk 40
Kaikki kumulatiiviset kustannukset projektille : Ei muutoksia

800
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Time (Hour)

1400
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1800

2000

Tehokkuuden
kasvun viive (vk)
Lisäresurssien
osaaminen

Lisäresurssien
osaaminen kehittyy

Lisäresursoin
nin viive (vk)

Max
lisäresursointi
(%
normaalista)

Lisäresursoinnin
tavoite
maksimiresursointi

Vaadittu lisäresursointi
miinus ylityö
käytettävissä

Hlö projektin
alussa

Suunniteltuja
lisäresurseja
projektissa

Yhden ylityöjakson
ylityökapasiteetti
Paljon ollaan
aikataulusta
myöhässä

delay, jotta ylityö ei heti
vähennä JV:tä
muutoksen jälkeen

puskuri 0.01 jotta muu työ voi saavuttaa
tason 1 vaikka mallissa on myös puskuri
-0.01 estämässä maksimivalmiustason
toistuvia ylityksiä

Työtyyppi
valmis k/e

lisäviikot
purkautuu
Lisäviikkoj
a

Lisäviikkoja
kuluu
Resurssien
allokointi

Työskentelyn
nopeus

Muun työn
<TIME STEP>
yhtenäistäminen
TATE valmiusasteen
ja maksimin ero
TATE-mallit
yhtenäistetään

Johdannaisvaikutusten
kerroin (%,
perusasetus 100)

JV
taulukointi

Kaikki muutostyöt
yhteensä

Tietomuutoksen osuus
kaikesta ylim. työstä %

Muutostöitä
Muutoksen suuruus
kaikesta tiedon työstä
(%)

Valmiustaso

Lähtötiedon dl
(vk)

Tiedon työmäärä
koko projektin
työstä (%)
Tietomuutostyö
yhteensä

Kaikki
ylityötyö

Kaikki nor
maalityö

Lähtötiedon täysi
työmäärä per ala

Johdanna
isvaikutu
kset

Reusurssit
työtyypeittäin
tehokkuuskertoimilla

Ylityön nopeus

delayed
valmius aste

JV:t yhteensä
(sama työtyyppi)

Hyväksyntä
kunnossa

Ylityötä tekevät vain
projektin alun työntekijät
tehokkuudella 1 ja täytenä

Projektin työmäärä
per ala ja työ (h)

Tekemätön työ

TATE-mallin
yhtenäistämiset
yhteensä

Hyväksyntään

Valmistumisaika
(vk)

Työn eteneminen
on esteetöntä

Vain RAU Malli

Ylimääräiset
kustannukset

Kokonaisvalmiusaste
0-1

Ala valmis k/e

Viikkoja kuluu

Muun valmiusasteen
ja maksimin ero

JV:t yhteensä
(muut työtyypit,
yhtenäistäminen)

Kaikki
kumulatiiviset
kustannukset
projektille

Ylityön tarve

Valmiusaste per
ala ja työ

Lähtötieto
saadaan (vk)

Tietomuutos
(1=kyllä, 0=ei)

<Time>

Lähtötieto
saadaan onoff

Työskentely
dl:n yli

Lähtötieto
saatu

Tiedon töitä tehty
Tiedon työt
purkautuu

Ylityö
henkilötyöaika

Ylityöajan
kustannukset

Kaikki
ylityöaika

Ylityökustannuk
set (% normaali
kstannuksista)

Kaikki
kustannukset

Myöhästymä
delayed

Kiirereaktio
(1=kyllä, 0=ei)

Muun työn max
valmiusaste

Keskimääräiset
tuntikustannukset
(e/hta)

Ylityön määrä
(% täydestä
työviikosta)

Ylityötä voi
tehdä

LVI TATE-mallin
max

Normaalin
henkilötyöajan
kustannukset

Henkilöitä valmiina
tekemään ylitöitä

Projektin dl
(vk)
<Time>

RAU TATE-mallin
max

Normaali
henkilötyöaika

Ei sis suunnieltuja
lisäresursseja

Max
ylityöjakso (pv)

Lisähenkilöiden
saapuminen
(valmiusaste 0-1)

Projektin dl (h)

TATE-mallin max
valmisusaste per ala

kaikki
normaali
hta
Kaikki
henkilötyöaika
(h)

KA resursointi

Odotettu
hyväksynnän viive
(vk)

SÄH TATE-mallin
max

Ylityökapasiteetti
vähenee

Suun lisär ei tee
ylitöitä

Resurssit (ei
kiire lisär)

Aikaa dlineen

Checkpoint SÄH
taulukointi

Ylityötä
käytettävissä

Kapasiteetti
kasvaa

Resurssien
kokonaistehokkuus

Resursointi proj
ektin alussa (he
nkilötyöaika)

Lisähenkilöiden
saapuminen
(kokonaisvalmiusaste %)

Checkpoint LVI
taulukointi

Ylityöjaksojen
väli (h)

Keskimääräinen
tehokkuuskerroin

Suunnitellut
lisäresurssit
(hta)

Viikkoja
kulunut

Checkpoint RAU
taulukointi

Ylityöjaksojen
väli (kk)

Resurssit yhteensä
ilman
tehokkuuskerrointa

Max KAR, Res ilman
kiireresursseja

tekemätön työ /
aikaa jäljellä

<Time>

Todelliset lisäresurssit
ilman
tehokkuuskerrointa

Lisäresursoinnin
tavoite viive

Resursoinnin
viive (h)

Hyväksynnästä

Hyväksynnän
viive (h)

Toteutunut
hyväksynnän
viive (vk)

Kumulatiivisten
kustannusten
erittely aloittain

Kustannukset
il
man
muutoksia
(e tai
ka. tuntiku
stnnuksia)

Kumulatiiviset
ylityökustannukset

projektissa

tekemätön työ /
aikaa jäljellä

<Time>

Max
ylityöjakso (pv)

Lisähenkilöiden
saapuminen
(valmiusaste 0-1)
Lisähenkilöiden
saapuminen
(kokonaisvalmiusaste %)

Viikkoja
kulunut

Aikaa dlineen

Yhden ylityöjakson
ylityökapasiteetti
Paljon ollaan
aikataulusta
myöhässä

Checkpoint RAU
taulukointi
Checkpoint LVI
taulukointi
Checkpoint SÄH
taulukointi

Projektin dl
(vk)
<Time>
Kiirereaktio
(1=kyllä, 0=ei)

RAU TATE-mallin
max

puskuri 0.01 jotta muu työ voi saavuttaa
tason 1 vaikka mallissa on myös puskuri
-0.01 estämässä maksimivalmiustason
toistuvia ylityksiä

TATE-mallin max
valmisusaste per ala

Ylityön tarve

Muun työn max
valmiusaste

lisäviikot
purkautuu
Lisäviikkoj
a

Lisäviikkoja
kuluu
Resurssien
allokointi

Työskentelyn
nopeus

Muun työn
<TIME STEP>
yhtenäistäminen
TATE valmiusasteen
ja maksimin ero
TATE-mallit
yhtenäistetään

Johdannaisvaikutusten
kerroin (%,
perusasetus 100)

JV
taulukointi

Kaikki muutostyöt
yhteensä

Tietomuutoksen osuus
kaikesta ylim. työstä %

Muutostöitä
Muutoksen suuruus
kaikesta tiedon työstä
(%)

Valmiustaso

Lähtötiedon dl
(vk)

Tiedon työmäärä
koko projektin
työstä (%)
Tietomuutostyö
yhteensä

Kaikki
ylityötyö

Kaikki nor
maalityö

Lähtötiedon täysi
työmäärä per ala

Johdanna
isvaikutu
kset

Reusurssit
työtyypeittäin
tehokkuuskertoimilla

Ylityön nopeus

delayed
valmius aste

JV:t yhteensä
(sama työtyyppi)

Hyväksyntä
kunnossa

Ylityötä tekevät vain
projektin alun työntekijät
tehokkuudella 1 ja täytenä

Projektin työmäärä
per ala ja työ (h)

Tekemätön työ

TATE-mallin
yhtenäistämiset
yhteensä

Hyväksyntään

Valmistumisaika
(vk)

Työn eteneminen
on esteetöntä

Vain RAU Malli

Ylimääräiset
kustannukset

Kokonaisvalmiusaste
0-1

Ala valmis k/e

Viikkoja kuluu

Muun valmiusasteen
ja maksimin ero

JV:t yhteensä
(muut työtyypit,
yhtenäistäminen)

Kaikki
kumulatiiviset
kustannukset
projektille

Työtyyppi
valmis k/e

Valmiusaste per
ala ja työ

Lähtötieto
saadaan (vk)

Tietomuutos
(1=kyllä, 0=ei)

<Time>

Lähtötieto
saadaan onoff

Työskentely
dl:n yli

Lähtötieto
saatu

Tiedon töitä tehty
Tiedon työt
purkautuu

Ylityöajan
kustannukset

Kaikki
kustannukset

Ylityön määrä
(% täydestä
työviikosta)

Ylityötä voi
tehdä

LVI TATE-mallin
max

SÄH TATE-mallin
max

delay, jotta ylityö ei heti
vähennä JV:tä
muutoksen jälkeen

Keskimääräiset
tuntikustannukset
(e/hta)

Myöhästymä
delayed

Projektin dl (h)
Odotettu
hyväksynnän viive
(vk)

Normaalin
henkilötyöajan
kustannukset

Henkilöitä valmiina
tekemään ylitöitä

Hyväksynnästä

Hyväksynnän
viive (h)

Toteutunut
hyväksynnän
viive (vk)

Kumulatiivisten
kustannusten
erittely aloittain

Kustannukset
i
man
muutoksia
(e tai
ka. tuntik
stnnuksia)

