
1 

 

XVIII PSK- BUILDING SMART SEMINAARI JÄRVENPÄÄ 
9.5.2013 
WORKSHOP PALAUTTEET / WORKSHOP FEEDBACK 
(English see page 4) 
 
 

  
Teema;  Säästöjä ja hyötyjä investointiprojekteihin uusilla työprosesseilla 
 
Mitä kokemuksia uusien työprosessien käytöstä on Sinulla tai edustamallasi 
yrityksellä? 
 
Mitä ja miten hyödyntäisit uusia työprosesseja edustamasi yrityksen 
investointihankkeissa tai investointihankkeissa, joihin edustamasi yritys osallistuu? 
 
 
Työryhmä 1 
 
Haasteet & ratkaisut 
 

1. Lähtötietojen epätarkkuus jopa suhteellisen tuoreissa rakennuksissa 
2. Laserskannaus; skannataan kaikki elementit, mitkä menevät piiloon-> korjaus, 

ylläpito 
Miksi laseskannausta ei oteta mukaan 

3. Allianssissa jokainen osapuoli ottaa vastuuta, Allianssissa palkitaan onnistumisia 
ja jaetaan sanktioita epäonnistumisista 
-työmaamittaus, osataanko? 

4. Raha -> Voidaanko tarjota hyötyä / säästöä 
5. Aikataulu – säästyykö aikaa? 
6. Ylläpito – Helpottuuko esim. rakennuksen YP? 

-tekniikkaihmiset eivät yleensä osaa talousasioita, talousihmiset eivät osaa 
tekniikkaa 
-yleensä rakennushankkeessa kilpailutetaan erikseen eri suunnittelijoita 
(riitaista) 

7. Suunnitteluajasta yli puolet menee lähtötietojen varmistamiseen 
(korjaushankkeet) 

8. Elinkaarihanke? 
9. Pelinrakentajia – parhaiten yhteistyöllä (allianssi) 
10. Vastuuasiat – kuka vastaa? 
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Työryhmä 2 
 
Ratkaisuehdotuksia 
 

1. Blockit – PI-kaaviot (virtauskaaviot) – Osaluettelot – Rakentaminen -> ylläpito 
2. Suoraviivvainen toimintamalli, joka keskustelisi eri vaiheiden kanssa 
3. Toiminnallisuuden tarkastus ohjelmallisesti samaan tapaan teknisten asioiden 

tarkastuksen kanssa 
4. Huollon suunnittelu ja toiminnan mallintaminen. Animoimalla reitille palikka 

tarkastusta varten 
5. Laitetiedon liittäminen yhdistettyihin malleihin 

 
Hyödyt investointiprojekteissa 
 

1. Pistepilven käyttö koko projektin lähtötietoina 
2. Havainnollistaminen apuna päätöksenteossa 
3. Tilasuunnittelu 

 
 Työryhmä 3 
 
Ratkaisuehdotuksia 
 

4. Paneuduttava työprosessien kouluttamiseen 
5. Tiedostoformaattien standardisointi (input data) 

-> 3D execution plan 
6. Nimitettävä BIM vastaava projekteihin 
7. Tietoa hankittava kaikista markkinoilla olevista tuotteista 
8. Paremmat  Mapping työkalut käyttöön 
9. Mallin hyötykäyttö yleisesti osana rakennuksen elinkaaren aikaista käyttöä 

 
 
 

Työryhmä 4 
 

Avainpäätelmät 
 

1. Rakennusteollisuuden etiikka ongelmallinen 
2. ”As is” 
3. paikkariippumaton suunnittelun prosessi 

-> erilaisten tietojen hyödyntäminen 
4. ”WE HAVE HOPE” Toivoa on (Projectus Team) 
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Työryhmä 5 
 

”Kuvitteellinen” Case:  
 
 
- Olemassa olevaan 3000 m² laitoksen osaan (kok. 50000 m²) tehdään 5000 m² laajennus 
(molemmat kahdessa tasossa) 
 
- 2D-CAD kuvia, epävarmuutta, useita suunnittelijoita pitkällä aikavälillä 
 
- varmistetaan lähtötiedot: tulevan laitoksen maastopohjan (maanalaiset rakehave no 
knowledge on technical issues. 
nteet tutkitaan myös) sekä olemassa olevan laitoksen laserskannaus 
 
- laajennus rakennetaan olemassa olevan toimiessa (lähes) valmiiksi ja olemassa 
olevasta puretaan aikanaan laitteita yhdistämisen yhteydessä 
 
- mallinnetaan olemassa oleva rakennus ja varmasti jäävät laitteet 
 
- käytetään Navisworks:iä koordinointiin, kaikki materiaali sinne 3D:nä 
 
- voidaan aloittaa laajennuksen mallinnus heti 
 
- voidaan heti tutkia olemassa olevaan osaan tehtävien liitoksien vaihtoehtoja, myös 
asennusten simulointi TimeLinerilla 
 
- varmistetaan Navisworksin avulla välitön kommunikointi kaikkien osapuolien välillä 

 
=> huomattavat säästöt ”perinteiseen” suunnitteluun nähden varsinkin 
toteutusvaiheessa 
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English 

 
Our seminar’s theme : " Savings and benefits of investment projects using new 
working processes”" and strive to find solutions that would be applicable to your 
company / team / work 
 
 
Workgroup 1 
 
Challenges & Solutions 
 

1. Inaccuracy of the input data even in reasonable new buildings 
 

2. Laserscanning, all hidden elements should be scanned -> repair , maintenance 
Why laserscanning is not used? 
 

3. in alliance every party takes care of their own responsibilities 
The success will be recognized in alliance and sanctions will be shared in failures 
-Measurement on site , is there knowledge enough? 

4. Money -> Can Banefits / savings be offered 
5. Timetable –  will time be saved? 
6. Maintenance – Will buildings maintenance become easier? 

-technical professionals normally do not have knowledge in economical issues, 
economical professionals normally do not have knowledge on technical issues. 
-normally competitive biddings are required separately from different designers 
in building projets? (disputed way) 

7. 50 % of the time used for engineering goes to verify input data (repair projects) 
8. Life cycle projects? 
9. Play makers- Best solution: Co-operative organisation (alliance) 
10. Responsibility issues – who carries the responsibility? 

 
 
 
  
Workgroup 2 
 
Solution propositions 
 

1. Blocks – PI-diagrams – BOMs – CVonstruction -> maintenance 
2. Straitforward approach, that communicates with different phase. 
3. Verification of functionality automatically same way as technical issues are 

verified. 
4. Planning and modeling functionality. 
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5. Integrating equipment data to aggregated models. 
 

Benefits in investments projects 
 

1. Using pointcloud data as an imput data for the whole project 
2. Using illustrating different implementation options as help for the decision 

making 
3. Space design 

 
 
 Workgroup  3 
 
Solution propositions  
 

1. Better training of workflows 
2. Standardization of file formats (input data) 

-> 3D execution plan 
3. Nominate person in responsibility of BIM 
4. Get information about all products on market 
5. Getting better mapping tools behind the scene 

 
 
 

Workgroup 4 
 

Main ideas 
 

1. The ethics of building industry raises problems 
2. ”As is” 
3. Location undependent engineering environment 

-> utilizing different kind of information 
4. ”WE HAVE HOPE” (Projectus Team) 
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”Imaginary ” Case:  
 
 
- The existing  3000 m² plant module  (totally 50 000 m² )will be extended with 5000 m² 
(both in two levels) 
 
 
- 2D-CAD drawings, uncertainty, several designers in long term 
 
 
- Verifying the input data: terrain of the new plant (underground constructions will also 
be verified) and laser scanning of the existing plant 
 
 
- The extension will be constructed nearly ready while the existing plant is running and 
some equipments will be demolished from the existing plant when combining to the 
new one. 
 
- The existing plant and remaining equipments will be modeled 
 
 
- Navisworks will be used for coordination, all materials in 3D 
 
- The modeling of the extension  can be started immediately 
 
 
- Different options of the incorporation can be studied immediately  and simulate the 
installation work with TimeLiner 
 
 
- Ensuring immediate collaboration between different parties immediately 

 
=> Significant savings compared to the ”traditional engineering model” especially 
during the implementation phase. 
 
 

 


