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GLOBAALSED TRENDID (TÄHTKUJUD)

Klaster

Saarekesed

McKinsey analüüsis ehitussektorit selle tehnoloogia kasutamise aspektist, et leida omavahelisi
trende ning seoseid. Jämedamad jooned näitavad, et neid tehnoloogiaid kasutatakse
samaaegselt.
Tarneahela optimeerimine ning turg
3D printimine ning robootika
Tehisintellekt ning analüütika
Digitaalne kaksik

Kontor
Koostöö (digi)
Ehitusplats

Allikas: McKinsey&Company
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BIM ?
• BIM (Building Information Modelling) – ehitusinfo
modellerimine.
• BIM – kaasab nii 2D, 3D infot, mis on intelligentne ning
omavahel seotud.
• BIM – kaasab kogu hoone elukaart: planeeringust –
projekt. – ehitamist – haldust/hooldust – lammutamist

BIM ≠ 3D
28.08.2019

BIM ≠ tarkvara
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TERMINOLOOGIA

Võib tulla üllatusena, aga BIM ei ole midagi uut ja verivärsket. Esmakordselt on seda
mainitud1962, kui Douglas Engelbart avaldas artikli “Augmenting Human Intellect: A
Conceptual Framework“, mis kirjeldas arhitekti sisestamas spetsifikatsioone ning andmeid
ehitise projekti ning vaadates, kuidas seeläbi konstruktsioon võtab kuju – kontseptsioon,
mida tänasel päeval saab suuresti võrdsustada parameetrilise modelleerimisega.

vs. aasta 2016 (Dynamo Studio) (video)

28.08.2019
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TERMINOLOOGIA

Chuck Eastman, 1975
• Esmakordne BIM mõiste
käsitlus.
• Ehkki algselt oli tegemist
pigem toote keskse
käsitlusega ning mitte
protsessi.
Protsessi keskne
esmamainimine 1986

28.08.2019
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MIS ON BIM ?

• Intelligentne, mudelil põhinev protsess, mis võimaldab täpsemat,
ligipääsetavamat ning tegevustele suunatud ülevaadet kogu ehitise- ning
infrastruktuuri projekti elukaarest.
• Hanke võitmise korral oleme ennekõike huvitatud jääda kasumisse, mis
tähendab, et oluliseks saab ressursside optimaalne kasutus.
• Ehkki BIM-i võib defineerida mitmeti, siis selle põhiolemust on teadvustatud
väga erineval tasemel ja mis seal salata, võetud seda ka kui “BIM = tarkvara“.
• BIM-i kolm tähendust: (a) BIM kui protsess (tegusõna); (b) BIM kui
infomudel (nimisõna); (c) ehitusinformatsiooni haldamine.

Nõuded andmetele

Nõuded

Põhiprojekt

Tööjoonis

Ehitus

Üleandmine

Andmevoog
28.08.2019
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MIKS ON BIM ?
• Ehitussektoril on täita oluline roll maailma majanduses, kuid see on väga pikalt
toiminud kehva produktiivsusega.
• Ehitussektori produktiivsus on madal ja paljudes riikides on väheneva trendiga!
• Samas kui üldine majandus ning tootmine kasvavad.

Allikas: Reinventing construction - a route to higher
productivity (McKinsery&Company, 2017)

28.08.2019
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PÕHIPROBLEEMID PROJEKTIJUHTIMISES ?

Allikas: MTÜ ETET uuring “Ehituse projektijuhtimise olukord“ (2009).

Allikas: “Ehituskorralduse probleemidest ja vajadustest tuletatud veebipõhise rakenduse kontseptsiooni
väljatöötamine tööde korraldamiseks ehitusplatsil.“ (Alan Väli, 2015), https://digi.lib.ttu.ee/i/?3961

… kuus aastat hiljem …

28.08.2019
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BIM KUI INFOMUDEL
•
•
•
•

3D
4D
5D
6D

=
=
=
=

3D intelligentne mudel (geomeetria, metaandmed)
3D + aeg
3D + aeg + maksumus (vm parameeter)
teostusmudel, mida kasutatakse korrashoius

https://www.supplychainschool.co.uk/uk/bim/construction/bim-dimensions/bim-dimensions.aspx

28.08.2019
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BIM PÕHIPRINTSIIBID

• Parameetrilised, intelligentsed elemendid.
• Tahkkehade kasutamine.
• Üks andmebaas.
• Mudelpõhised simulatsioonid (konstruktsiooni-, energiatõhususe-,
päikese valguse-, varju analüüs ning mudelpõhine eelarvestamine,
vastuolude kontroll jm).
• Koostööle suunatud (projektimeeskond).

28.08.2019
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BIM PÕHIPRINTSIIBID

•

Hooneid valmistatakse elementidest:
•
•

•

Parameetriliselt defineeritud geomeetria, intelligents, omadused/atribuudid ning
võimalus infot kuvada vastavalt vajadusele.
Arvutigraafilised meetodid:
•
Constructive solid geometry
•
Boundary representation
•
Extrusions
Arvutigraafika standardid:
•
ACIS
•
OpenGL

Allikas: Autodesk Revit

28.08.2019
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BIM PÕHIPRINTSIIBID

•

Mahuelemendid ning Boolean operatsioonid:

Allikas: AutoCAD

Allikas: Wikipedia

28.08.2019
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BIM PÕHIPRINTSIIBID

•

Intelligents ehk elemendi funktsioonid (parameetriline kitsendus):

Allikas: Parametric 3D modeling in building construction with examples from precast
concrete, Automation in Construction (Sacks, R., Eastman, C.M., and Lee, G., 2004)

28.08.2019
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BIM PÕHIPRINTSIIBID

•

Intelligents ehk elemendi funktsioonid (elementide omavaheline
suhtlus):

Posti pööramine,
tala lühenemine

Allikas: Autodesk Revit

28.08.2019
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BIM PÕHIPRINTSIIBID

•

Elementide teadlikkus (sõltuvus teistest, enda kohta “teadmine“):

Allikas: https://www.thenbs.com/knowledge/bim-for-all-dummies-or-not

28.08.2019
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BIM PÕHIPRINTSIIBID

•

28.08.2019

Elemendil (materjalil) on füüsikalised ning termilised parameetrid:

17

BIM PÕHIPRINTSIIBID

•

Projekti osapoolte suhtlus, traditsiooniline vs BIM:

Allikas Kjartansdóttiret al., 2017

28.08.2019
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BIM VS CAD

•

Projekti dokumentatsioon/mudel:

Projekt ---> 3D mudel --->
---> väljavõtted (vaated, plaanid, spetsid jne)

Vaated, plaanid, spetsid ---> projekt

Allikas: Mastering Autodesk Revit Architecture 2014 (Vandezand, J., Krygiel, E., Read, P., 2013)

28.08.2019
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TRADITSIOONILINE TÖÖPROTSESS
Traditsiooniline tööprotsess on
keskendunud lõpp-tulemusele
ehk projektdokumentatsiooni
(2D) koostamisele.


Mitteühilduvad
andmeallikad



Staatiline,
2D projekti
vaated



Üks kasutaja,
isoleeritult
töötamine

Eelprojekti analüüs
pole võimalik või
toimub see liiga hilja.
Projekti optimeerimine
pole võimalik.

Muudatustele reageerimine
väga aeganõudev

Allikas: Autodesk

28.08.2019
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BIM EELISED

 Infoküllane
3D mudel

 Kontekstis
töötamine

 Koostöö ja
suhtlus

Säilita kooskõlas olevat
andmestiku üle terve
elutsükli.
Saa aru võimalikest
mõjufaktoritest.
Kohandu kiirelt
muudatustega.
Saa osa suuremast
suhtlusringist.

Allikas: Autodesk

28.08.2019
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FUNDAMENTAALNE MUUTUS PROJEKTI ELUTSÜKLIS

•

28.08.2019

Traditsioonilise töömeetodi seljatamiseks on vaja fundamentaalset
muudatust projekti elluviimise protsessis:
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MIS ON LAHENDUS ?

28.08.2019

•

Fundamentaalne muutus on vajalik, mis käsitleb tööprotsesside ümber
vaatamist, et leida kitsaskohad.

•

Saadaval on mitmed uuemeelsed hankeprotsessid, töömeetodid ning
info kui terviku käsitlemise viisid, mida saab kasutada üle terve ehitise
elukaare. Ehkki neid saab üksteisest sõltumata kasutada, saab suurima
efektiivsuse olukorras, kui need omavahel kombineerida.

23

PROTSESSIDE MUUTMINE

•

Ehitusvaldkonnas saab neid komponente kirjeldada kui:
•

IPD – Integrated Project Delivery
(integreeritud projekti teostus - IPT)

•

LEAN – timmitud ehitus(-protsessid)

•

BIM – Building Information Modelling
(ehitusinfo modelleerimine)
Ehkki iga üksiku nimetatud komponendi edukas
kaasamine tähendab inimeste, protsesside ning
töövahendite kaasamist, pole need üks ja sama asi.

28.08.2019
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LEPINGUVORMID

•
Märkimisväärne hulk projekte
viiakse ellu just selle lepinguvormiga

Laias laastus räägime me täna lepinguvormidest nagu:
•
•
•

Design-Bid-Build
Construction Management at Risk
Design-Build

• Madalam hind
• Ehitaja valiku vabadus
•
•
•
•

Vastutus?
Väärtusliku info olemasolu?
Ehitatavus?
Topelt töö

28.08.2019
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ESKIISPROJEKTI MUDELID

28.08.2019
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ESKIISPROJEKTI MUDELID

Eskiismudeli näide: Päikese valguse simulatsioon

28.08.2019
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ESKIISPROJEKTI MUDELID

Eskiismudeli näide: Energiasimulatsioon

28.08.2019
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BIM-i EELISED (STAADIUM)

Leia lahendused eelprojekti staadiumis.
Avarada projekti ning otsustajate ringi/suhtlust.
Saa osa integreeritud, spetsiifilistest analüüsi ning
projekteerimise töövahenditest.

Liida eralduv andmestik üheks tervikuks.
Hinda olemasolevat olukorda senisest täpsemalt.
Leia probleemid enne ehitamist.
Edasta võimalikud mõjud.

Tee muudatused nii, et see ei mõjuta ajagraafikut.
Integreeritud analüüs ning simulatsioon.
Lihtsam ning täpsem dokumentatsiooni loomine.

BIM võimaldab varahalduse integreerida ERP süsteemidega, et
projektiga seotud info oleks paremini hallatav ning analüüse
lihtsam teostada.
Edukuse alus on saada projektile piisav
toetajaskond, olgu selleks siis projekti
finantseerijad või avalikkus. BIM võimaldab luua
visualiseeringuid otse projekti mudelitest.

BIM pakub ühte ainsamat tõde kogu projekti elutsüklile (kõik
andmed on ühest kohast kättesaadavad ning omavahel
lingitud), seega on võimalik projekti kulgu reaalajas jälgida
ning püsida ka eelarve piires.

BIM protsesse kasutades omavad haldajad ligipääsu
infoküllasele mudelinfole, mis on spetsiaalselt loodud
(täpsustatud) ehitusjärgselt. Lisaks ka liigpääs reaalajas
toimuvatele mõõdistusandmetele, mis kõik talletub mudelisse
ja on sealt kättesaadav.

BIM tuleb mängu juba
planeerimise etapis!
28.08.2019

Allikas: Autodesk

Loo 3D mudelid, mida saab kasutada
automaatjuhtimises.
Loo vastuolude kontrolle.
Leia ebakooskõlasid töögraafikutes.

Ehitustegevused võidavad samuti BIM protsessidest, kuna
mudelile saab külge panna erinevat liiki infot, et luua 4D ning
5D simulatsioone. Kasutades neid samasid mudeleid, saab
ehitaja luua täpsemaid ajagraafikuid ning planeerida paremini
ehitusega seotud logistikat.
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BIM-i RAKENDAMISE PLAAN

•
•

BIM-i kasutuselevõttu mõjutab investeeringute tasuvusuuring (return on
investment ehk ROI).
ROI eesmärk on BIM-i juures on mõõta tulemuslikkuse põhinäitajaid (key
performance indicators = KPI):
•
•
•
•
•

•

28.08.2019

Maksumus – muutus tegelike kulude vs eelarveliste kulude vahel
Kvaliteet – ümbertegemist vajavate tööde % kogumaksumusest
Tähtaegne lõpetamine – aja ületamise tõttu tingitud lisakulu
Tootlikkus – võimekus (maksumus, töötundide arv ülesande ühiku kohta),
suurenev kasum
Turvalisus – kaotatud töötunnid

Lisaks võivad kõne alla tulla mõõdikud nagu aja kasutamise efektiivsus, tulu
inimese kohta, vähenev kulu võrreldes traditsiooniliste meetoditega (printimine,
sõidukulu/reisimine), võidetud pakkumiste arv (%-na) aga ka üldine tellija
rahulolu.
30

BIM-i RAKENDAMISE PLAAN

•

Suurim mõõdetav kasu tuleneb paremast koordineeritusest, vastuolude
analüüsidest ning vähenenud infopäringute arvust (request of information =
RFI) ning lisatellimustest.

•

Paljud uuringud on näidanud, et BIM rakendamine on toonud kaasa (võrreldes
traditsiooniliste meetoditega):
•
•
•
•
•

Projekti kulukuse vähenemise (kuni 50%)
Vähenev ajakulu (kuni 50%)
Vähem kui 1.5% projekti üldkuludest läks muudatustest tingitud tellimuste täitmisele
Kaebused/vaidlused moodustasid vähem kui 0.5% üldkuludest
Vigade parandused ning tegevuseta olemine (tööseisakud) moodustasid vähem kui
0.5% kogukuludest
Allikas: The perceived value of building information modeling in the U.S. building industry (2010), Journal
of Information Technology in Construction, www.itcon.com.

28.08.2019
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BIM-i RAKENDAMISE PLAAN – ROI ARVUTUS ?

Allolev arvutus kehtib esimese aasta tulemuslikkuse kasvule ning arvestab
võimalike riistvara/ tarkvara kuludega, töötaja kuluga, koolitusele kuluva aja,
tootlikkuse vähenemisega koolituse vältel ning tootlikkuse kasvuga peale
koolitust.

•

𝐵𝐵 −

ROI = 61 %
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∗ 100 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(%)

Riistvara/tarkvara kulu (€)
Tööjõukulu ühe kuu kohta + 30-40%
töötajaga seotud boonused, ülekulud (€)
Koolitusele kuluv aeg (kuudes)
Tootlikkuse vähenemine koolituse tõttu (%)
Tootlikkuse kasv peale koolitust (%)

Nii-öelda parameetrite tundlikkust saab eraldi arvesse võtta, kui palju mõjutab mingi faktor
ROI väärtust. Tootlikkuse hindamine on kõige tundlikum.
28.08.2019
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BIM-i RAKENDAMISE PLAAN – ROI ARVUTUS ?

Kasvav koostöö

Omanik

• Valdkonna ülene projekti koordineerimine
• Mudeli jagamine kõikide osapooltega
Parem arusaam
• Visualiseering esitlusteks, otsuste vastuvõtmiseks ning
reklaamimiseks
• Vähem vastuseise, paremad lahendused
Vähenevad riskid, vastuolud
• Varajane, virtuaalne riskide leidmine, haldus

Kasutajad

Tehnoloogia
Protsess
Inimesed

Projekti
haldus

• Eemalda vastuolud erinevate valdkondade vahel
Vähenev maksumus ning ajakulu
• 5% - 15% väiksem projekti maksumus
• Kiirem elluviimine, ligipääs infole

28.08.2019

Ehitajad

Projekteerijad
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BIM TELLIJALE
•

Projekti väiksem kulu ning kiirem valmimine, samas
kõrgema kvaliteediga:
•
•

•

•

DBB (Design Bid Build) – Tellija (lower cost bids)

Visualiseering esitlusteks, otsuste vastuvõtmiseks ning
reklaamimiseks:
•

•

Järgi projekteerimise käiku ning kontrolli välja pakutud
lahendusi enne kui neid hakatakse välja ehitama.
Väiksem muudatuste arv (CCO = construction change
order) vähenenud projekteerimisest tingitud konfliktide
tõttu.
Mudelil baseeruv kvaliteedi kontroll.

Visualiseerimise väiksem kulu.

Info elukaare põhine haldus läbi avatud BIM standardite:
•
Kokkuhoid hoolduses ning opereerimises.

Allikas: Autodesk Navisworks (ekraanipilt projektist)

28.08.2019
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BIM PROJEKTEERIJALE
•

BIM tellija nõudmisel:

•

Tõsta kvaliteeti ning tootlikkust:

•

Kokkuhoid jooniste tegemise arvelt:

•

BIM ning visualiseering on insenerivaldkonna uued, kasvupotentsiaaliga
ärisuunad:

•
•

Riiklik BIM raamistik.
Riiklikud BIM juhendid.

•

Projekti kontroll, väärtust loovad lahendused.

•

BIM mudelid asendavad jooniseid
projekteerimise käigus, puudub vajadus
printimiseks.

•

28.08.2019

Allikas: Autodesk Revit (ekraanipilt projektist)

Suunanäitaja, mainekujundus.
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BIM EHITAJALE

•

•

Hanke võitmine väiksema pakkumisega:
•

Ehitatavus, projekti haldus, optimeerimine ning
riskide vältimine.

DB (Design Build) – Ehitaja (lower production costs)

Maksumuse ning tööaja kokkuhoid ehituses:
•
•

•

•

28.08.2019

Leia vastuolud ning riskid ja optimeeri ehitustegevusi
ning töögraafikuid.
Kontrolli ehituseks vajaliku andmestiku kvaliteeti,
vigade olemasolu ning korrektsust enne tegeliku
ehitustegevuse algust.
Kasuta mudeleid, et panna paika päevaplaan ning
juhenda töötajaid ehitusplatsil, selgitades, mida on
vaja ehitada.
Kasuta mudeleid nutiseadmete vahendusel
ehitusplatsil, liikvel õllel, mistahes ajahetkel.

Allikas: Autodesk Navisworks (ekraanipilt projektist)
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FOOKUS ON LIIKUDA DOKUMENTIDELT MUDELITELE
Kus me täna oleme

Kuhu jõuda püüame

2D joonised

3D mudelid

3D koostöömudelid

2D CAD / käsitsi joonestamine
2D projekt. (valdkonniti)

BIM-i soodustavad töövahendid
3D projekt. (valdkonniti)

Integreeritud BIM töövahendid
Avatud standardid

Mitme kasutaja poolt arendatav mudel
BIM serveris olev mudel

Ühe valdkonna joonised
Valdkonna põhine lähenemine

Ühe valdkonna mudelid
Valdkonna põhine lähenemine

Omavahel seotud mudelid
Projekti põhine lähenemine

Omavahel seotud mudelid
Kogu elukaart hõlmav

ISOLEERITUD (Level 1)
Joonised
Dokumendid

KOOSTÖÖ (2)

3D integreeritud intelligentsed mudelid

INTEGREERITUD (3)

Infra BIM
Structures BIM
Buildings BIM
Allikas: Viasys VDC

28.08.2019
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FOOKUS ON LIIKUDA DOKUMENTIDELT MUDELITELE

•

•

•

BIM-i kasutusele võtt toimub üle maailma
•
•
•
•

•
•
•

BIM Level 1
•

•

Paljud tarkvarad on täna BIM võimekusega aga on keskendunud ühele kindlale valdkonna mudelile (Civil 3D, Revit, Tekla
jne).
Paljud valdkonnad on endiselt 2D jooniste tegemise “režiimis“ (maastikukujundus, teekattemärgistus, valgustus).

BIM Level 2
•

•
•

28.08.2019

Globaalne trend, muutused käimas igal pool (“nuusutamine“, või reaalne tegutsemine).
BIM on soovituslik või nõutud paljudes riikides: USA, UK, Soome, Norra, Singapur, Vietnam.
USA: Map21 ja Every Day Counts programmide rahastused vaid digitaalsetel mudelitele baseeruvatele projektidele.
UK: Ministeeriumi poolt seatud eesmärk, et tõsta BIM-i läbi tootlikkust ning konkurentsivõimet (BIM Level 2, aprill/okt
2016).
Soome ja Norra omavad riiklikke BIM juhiseid BIM-i kasutamiseks.
Singapur – BIM-i põhised e-hanked (2015, 5000 m2 ja suuremad).
Vietnami uus ehitusseadus soovitab kasutada BIM-i kogu ehitusvaldkonnas.

Kui kõik valdkonna mudelid on omavahel kombineeritud ühte integreeritud mudelisse, saame BIM-i eelistest
rääkida/kogeda.
Koostöö valdkondade vahel, terviklik projekti nägemine, vastuolude kontroll, terviklaheduse optimeerimine.
BIM töövahendid võimaldavad projekteerijatel töötada samaaegselt, ühes ja samas mudelis, koostöö mudelpõhistes
tegevustes.
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EUROOPA LIIDU AVALIKE HANGETE DIREKTIIV

Allikas: http://www.eubim.eu/

Allikas: https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_et

Allikas: http://www.eubim.eu/handbook/

28.08.2019
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FOOKUS ON LIIKUDA DOKUMENTIDELT MUDELITELE

Lond
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Jaco Parsons Brinckerhoff
Image Courtesy
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#1
2D DOKUMENTATSIOON

#2
OPTIMEERIMINE

Kommunikatsioonile väga väike
tähelepanu. Põhirõhk oli n-ö
projektinfo tootmisel, mis vastaks
selle hetke nõuetele. Põhiküsimus oli
(on), kas projekti viiakse õigesti ellu
(rõhk siis juba valitud variandil ja selle
elluviimisel).

“I Make
Rotterdam”
project in
the
Netherland
s is a prime
example of
a crowd
funded
project. Im
age
courtesy of
Zones
Urbaines
Sensibles

#3
KOKKULIITMINE
Kas me valime õige lahendi, ehk siis
kommunikatsioon tekib oluliselt
varem ja seda sisuliselt reaalajas
ühes projekteerimise protsessiga ja
väga erinevate osapooltega (see on
jäänud varasemalt tahaplaanile).
Allikas: Autodesk

28.08.2019
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FOOKUS ON LIIKUDA … KOMMUNIKEERUMISELE

•

Cost-Benefit analysis – mitme-sihiline optimeerimine
•

•

•

Meil on piiratud ressurss (eelarve), aga me soovime parimat lahendit – see ei tähenda
odavaimat lahendit.
Mitme-sihiline optimeerimine/analüüs tähendab seda, et me leiame üldise koondteguri (nt
finantsiline + sotsiaalne + keskkond) ja seome selle konkreetse lahendi maksumusega.
Seejärel uurime, kuidas see üldine (positiivne mõjutegur) kasvab kui me kulutame
lisaressursse).
Ühele hetkel võtab kõver horisontaalse joone, kus lisakulutuse tegemine ei too enam reaalselt
mõõdetavat tulu.

Allikas: Autodesk
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Allikas: Bentley
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FOOKUS ON LIIKUDA … KOMMUNIKEERUMISELE

•

Low Impact Development

Allikas: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/bbfs1benefits.pdf
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FOOKUS ON LIIKUDA … KOMMUNIKEERUMISELE

•

Low Impact Development
Singapore Green Mark

Punktisüsteem hindamaks
hoone keskkonnamõju ning
toimivust (suutlikkust)
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ANDMEMUDELITE STANDARDID

•

•

Andmemudelite standardid:
•

Hooned: IFC, gbXML,

•

Infra: LandXML, Inframodel, IFC Alignment, IFC
(Road, Rail, Bridge)

•

InfraGML, LandGML, CityGML

Ehitise info, protsesside standardid:
COBie, IPD

•

•

Klassifikaatorid, koodid:
Objektide koodid ning nimetamine.

•

•

Ühtsed modelleerimise juhised:
•

28.08.2019

Ühtsed
modelleerimise
juhised

Klassifikaatorid,
koodid

Andmete
ülekande
formaadid

Kirjeldada nõudeid ning protseduure erinevates
projekti staadiumites.
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AVATUD STANDARDITE EELISED

•

•

Digitaalne projekti edastus:
•

Projekteerimistarkvarast sõltumatu BIM edastus.

•

Andmete vahetatavus ning integreeritavus erinevate
süsteemide vahel.

Arhiveerimine:
•

•

•

Tulevikukindlus – andmed on loetavad ka dekaadide
järgselt.

Innovatsioon:
•

Avatud standardite initsiatiivid.

•

3rd-party tarkvarade läbimurre.

Valitsuse nõue juba paljudes riikides.
Integreeritud mudel, mis baseerub IFC standarditel, Tekla BIMsight näidismudel

28.08.2019
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Konstruktiivsed visualiseeringud – et kõik saaks üheselt aru:

Allikas: AGA-CAD
Allikas:Tekla

28.08.2019
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Ruumiprogrammi loomine ja võrdlemine:

Allikas:https://archibus.com
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Madal- ja liginullenergiahoonete lahenduste väljatöötamine:

Allikas: Liginullenergia eluhooned - Väikemajad, TTÜ, 2017

Allikas: www.autodesk.com
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Integreeritud ehitusjuhtimine (üks andmebaas):

Ajagraafik
4D

Mudel
3D

Eelarve
5D
Allikas: Autodesk
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Mudelpõhine mahtude arvutamine:

Allikas: Model-based Estimating, Olli Seppänen, 2015

28.08.2019

50

BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Ajas täpsustuv eelarve:

Allikas: Bexel Manager
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Ehitusprotsessi kavandmine, visualiseerimine, juhtimine ning monitoorimine:

Allikas: Autodesk Navisworks mudelist
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Laserskaneerimine ning inventariseerimine:

Allikas: Hades Geodeesia (youtube)
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BIM EELISED (MUDEL, ANALÜÜS)
Ehitise korrashoid (haldus, hooldus):

Allikas: ecodomus.com

28.08.2019
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BIM EELISED MAKSUMUSE MÕJUTAMISES

BIM võimaldab projekti
maksumust mõjutada hetkel kui
tehtavad muudatused on
väikesed (väiksema
mõjususega).

Allikas: CE News, Oct 2008,
Pilt: Patrick MacLeamy HOK / AIA
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BIM EELISED KOOSOLEKUTEL
Projekteerimist puudutavad koosolekud on 2x efektiivsemad kui kasutatakse BIM/VDC
meetodit:

•

•

Presenteerimisel kuluv aeg väheneb, rohkem aega probleemide arutelule.

•

Suureneb aeg, mida kasutada koostööks ning projekti parendamiseks.

Paremad otsused, parem projekti kvaliteet, kiirem projekti kulgemine.

•

Projekti koosolek - efektiivsus / töövahendid
Issue 1 (Text documents)
Issue 6 (Tables, 2d cross sections)
Issue 4 (2D Plans, text documents)
Issue 5 (2D plans, tables, images)
Issue 2 (Schedule)
Issue 7 (VDC Model, 2D cross sections)
Issue 3 (VDC Model, 2D plans)
0%
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Allikas: Reference: VTT Finnish National Research Center, VIREsmart –
research program, 2013-2014 (Finland)
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BIM EELISED EHITUSPROTSESSIS
Tüüpiline CCO (Construction Change
Order) moodustab ca 5% - 20%
kogukuludest.
• BIM-i kasutamisega, ligi 40% CCO-st
saab vältida.
• Isegi kuni 15% väiksem projekti kulu.
•

Kõik võidavad BIM-st:
• Tellija saab projekti väiksema kuluga.
• Projekteerijad saavad tegeleda
rohkemate projektidega.
• Ehitajad võidavad projekte madalama
kuluga.
• Kuni 500% suurenev ROI.
•

Tavapärane
BIM
0

28.08.2019
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LÄHITULEVIKU TRENDID

28.08.2019

•

Kuna ehitussektor tervikuna ei jookse just tormi uute tehnoloogiate/võimaluste
kasutusele võtuks, siis saab üsna selgelt väita, et BIM-iga seonduv ei ole veel täiel
määral rakendunud.

•

Kasvõi 2D jooniste olemasolu vajadus ja nende baasil läbi viidav kooskõlastus on
eelneva heaks näiteks.

•

Ehkki BIM-i rakendamise juures saab silmas pidada väga erinevaid tasandeid, siis
ühe ettevõtte kaasamine terviklikku BIM-i protsessi on mitme-aastane lugu.

•

Kui tööstusvaldkonna tähenduses saab BIM-i tegelikku väärtust hinnata ehk
aastate pärast, siis projektide tähenduses on olemas selgeid näiteid, kus nii
projekti ajagraafikut kui maksumust on BIM-i läbi suudetud vähendada.

•

Samas tuleb rõhutada, et endiselt lähevad läbi ka projektid, mis siis nii oma
tehnilise lahenduse kui ka eelarve tähenduses on justkui läbikukkunud (ingl value
engineering).
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LÄHITULEVIKU TRENDID - HARIDUSVALDKOND
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•

BIM-iga seonduvad teemad kõrghariduse esimesele/teisele õppeaastale.

•

Selgelt on näha trendi, et tudengid võtavad BIM-i töövahendeid lihtsamini
omaks kui CAD-iga seonduvat.
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LÄHITULEVIKU TRENDID - OMAVALITSUS

•

Mudelpõhine kooskõlastus.

•

Tänasel päeval saab tuua vaid Singapuri, kus arhitektuuri/konstruktsiooni- ning eriosade
mudeleid saab kooskõlastuse saamiseks esitada nende algupärases formaatides (Revit,
Tekla Structures, ArchiCAD, Bentley AECOsim), kuid nende kontrollimine käib senini
käsitsi. Ehk siis arenguruumi veel on.

Allikas: Taavi Jakobson (http://www.ehitus2019.ee/)
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LÄHITULEVIKU TRENDID – “JOONISED NÕUDMISEL“

•

Mudelpõhine ehitusprotsess ning joonised vaid vajadusel.

•

Eeldab, et mudelid sisaldavad sama detailsusastet kui joonised. Ka Eestist on näiteid tuua.
Samas on oluline, et mudelit suudab lugeda ka platsitööline.

Allikas: Naksitrallid

28.08.2019
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LÄHITULEVIKU TRENDID – TARKVARA INTEGREERITAVUS

•

Mudelinfo edastamine analüüsi pakettidesse on olnud teemaks juba aastaid, kuid
ennekõike saame öelda, et keskendutud on konstruktsiooni ning energiasimulatsioonideks vajalikud info ülekandele.

•

Lähitulevik avardab võimalusi veelgi – sh ruumiprogrammide vastavuse kontroll,
eelarvestus, akustilised analüüsid jpm.

Allikas: mcadcafe.com

28.08.2019
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LÄHITULEVIKU TRENDID – BIM PROTSESS

28.08.2019

•

Avaliku kui ka erasektori kasvav nõue BIM-i kasutamise järele.

•

Uute oskuste omandamine olemasolevate rollide tähenduses (arhitektid, insenerid,
ehitajad – BIM-i oskuste tasand).

•

Uute rollide teke, laiem levimine. BIM manager, BIM koordineerija või nende rollide
sulandumine olemasolevate, nt projektijuhtide kohustuste hulka.

•

Omanike ning tellijate parem arusaam BIM-i vajalikkusest teostus- ning
haldusmudeli tähenduses.

•

Koostööle suunatud projekti elluviimine, sh uuendusmeelsemate lepinguvormide
laiem kasutusele võtmine (IPD – integreeritud projekti teostus).

•

Mudelite koosvaatamine.

•

BIM standardite laiem levik.

•

Mudelitel baseeruv eeltootmine võimaldab optimeerida ehitusprotsesse/graafikuid ning teostada allhankeid üle maailma.

•

Keskkonnasäästlikumad lahendused läbi energiasimulatsioonide ja nende
usaldusväärsuse tõstmine (töövahendite arendamine).
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LÄHITULEVIKU TRENDID – TEHNOLOOGIA

•

Mudelite kontrolli automatiseerimine (vastavuse kontroll, kooskõla nõuetele jne).

•

Virtuaalse mudeli liitmine füüsikalise keskkonnaga (liitreaalsus).

•

3D printimine ning robootika esimesed sammud ehitusprotsessides.

Allikas: smardvid.io

Allikas: newatlas.com

28.08.2019

Video link
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LÄHITULEVIKU TRENDID – TEHNOLOOGIA + PROTSESS

•

Timmitud ehitus + BIM.
•

Ehitusprotsesside järgimine (jagatud ressursid,
teiste allhankijate hetke tegevused, materjalide
saadavus või nende tarneahela seis).

•

Materjalide, varustuse ning tööjõu hanked on täna
endiselt üsnagi manuaalne ning tülikas protsess.

•

Samas eksisteerivad start-up ettevõtted, kes
pakuvad nii tooteid kui tööjõudu, mistõttu
ettevõtte mõiste võib juba lähitulevikus
hägustuda.

•

Platvormide teke, mis võimaldab sarnaste
huvidega ettevõtetel koondada, et seeläbi osaleda
erinevatel hangetel, tõsta tootlikkust ning
kasumlikkust (see soodustab omakorda kulude
läbipaistvust).

Tarneahela optimeerimine võib
ehituskulusid kokku hoida ca 5%.

Video link

28.08.2019

65

LÄHITULEVIKU TRENDID – UURINGUTE VAJADUS

•

Tehisintellekti parem rakendus BIM-i põhistesse protsessidesse, sh
andmete kontroll ning nende ülekandmine seotud komponentidele.

Video link

28.08.2019

Allikas: smardvid.io
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2025 PERSPEKTIIV
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•

Projekteerimise ning ehitusprotsessi digitaliseerimine täies mahus
(sensorite kasutamine ning seeläbi ehitusseadmete juhtimine läbi
mudelite – puuritava augu sügavus jne).

•

BIM mudelite laiem levik hoogustab uutele tehnoloogilistele
innovatsioonidele.

•

Senisest suurem koosteliinidel tootmine ning toodete laiendamine
lähtudes projektist ning kasutaja erisoovidest.

•

Projektmudelite automaatne vastavuse kontroll programmilistele
nõuetele/piirangutele.

•

Tehisintellekti kasutus ehituses.

•

Eeltootmise globaliseerumine.

•

Säästlikumad ehitised (simulatsioonide integreerimine, BEM → CFD).
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2025+ PERSPEKTIIV

•

Lähiaastad: Integreeritud BIM (BIM Level 3).

• 2020-2030: Timmitud BIM (Lean BIM):
•
•
•
•
•
•
•

Parem integreeritavus timmitud ehituse tarkvaradega.
Senisest suurem eeltootmine (sh kasutajapõhiste toodete).
Ehituse automatiseerimine.
3D printimine.
Tarneahela haldamine, materjali logistiline järgimine.
Moodulpõhine ehitamine.
Virtuaal- ning liitreaalsuse rakendused.

• 2030+: Tehisintellekt + BIM (AI BIM):
•
•
•
•

28.08.2019

Automatiseeritud protsessid (sh eeltootmise ning kohapealse tootmise tähenduses)
BIM suurandmete tähenduses
Tehisintellekti kasutus disainis, ehitamises ning mudeli kontrollimisel.
Tark linn, GIS ja BIM integratsioon
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BIM vs BEM

•

BIM = Building Information Model

•

BEM = Building Energy Model

• BIM + BEM:
•

Energiasimulatsiooni
automaatiseerimine

Ehitusinfo haldus
(sh reaalaja info)

BIM

Energia seotud
arvutustulemuste
parem esitlus

•
•

Komponentide
täpsustamine
(lisa atribuudid)

•

28.08.2019

Ehitusinfomudeli linkimine energiasimulatsiooni
töövahenditesse annab meile võimaluse arvutada energia
kasutust projekti varajases staadiumis.
Selle tegemine 2D töövahenditega pole lihtsalt praktiline,
kuna väga palju aega kulub sisendandmete saamisele.
Juhul kui energiasimulatsioon ongi 2D tööprotsessi läbi viidud,
siis on seda tehtud väga hilises 2D disaini staadiumis, et
kontrollida vastavust standarditele/normidele/nõuetele – ja
seega elimineerides võimaluse, millega muudatuse sisse
viimine võimaldaks parendada ehitise energiakasutust.
Ehitusinfomudeli linkimine erinevate analüüsi töövahenditega
annab võimaluse parendada ehitise kvaliteeti.
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BIM vs BEM

•

Andmevajadus:
•
•
•

Ehitise välismaht (päikesekiirguse võtmes)
Hoone sisesed tsoonid, küttevajadus
Kütte- ventilatsiooni agregaat

NB! Tihtipeale saame aga mudelist vaid esimesena märgitud info (välismaht),
mis tähendab et ülejäänud info tuleb lisada simulatsiooni tarkvaras.
Infovajadus sõltub simulatsiooni tüübist: valgustatuse, akustika või õhuvoolude
analüüs (computation fluid dynamics – CFD) omavad kõik erinevat infovajadust
mudelist).
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BIM vs BEM

•

•

28.08.2019

Intergratsioon BIM vs BEM vahel saaks kindlasti olla parem, mistõttu täna
peame arvestama, et andmestikku olemasolu kontrolli tuleks
automatiseerida:
•

Geomeetrilise info olemasolu kontroll (minimaalne vajalik)

•

Geomeetria teisendus, väljavõte

•

Lisainfo kaasamine (materjalide omadused, objektide atribuudid)

•

Muudatusvajaduste nõue geomeetrilise mudeli tegijale, et analüüsiks sobiv
infoulatus oleks olemas

Päästerõngaks oleks kasutada reeglite põhist infomudelite kontrolli (Solibri
Model Checker, simplebim jt). Reeglid peavad lähtuma spetsiifilise
analüüsi infovajadusest.
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BIM vs BEM

•

Tänane vaade:

BIM mudeli
loomise töövahend

BIM fail

BEM töövahend
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Mudeli vaatur
(nt OpenStudio)
Tulemuste
teisendus

Andmete
teisendus

Energiasimulatsiooni
algoritm
(nt EnergyPlus, DOE-2)
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BIM vs BEM

•
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Energiasimulatsiooni tarkvarade kategooriad:

Kasutajaliides

Arvutusalgoritm

OpenStudio
DesignBuilder
Hevacomp
Simergy
BEopt

EnergyPlus

GBS
eQuest
RIUSKA

DOE2

Sõltumatud
(kasutajaliides +
arvutusalgoritm)

Ecotect
TRNSYS
IDA ICE
ApacheSIM (IES VE)
EDSL Tas
Modelica + Dymola
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BIM vs BEM

•

BBIP (BIM-to-BEM interoperability process)
Autodesk
Revit

IFC

IDA ICE

ArchiCAD
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Autodesk
Revit

GBS

Autodesk
Revit

gbXML

OpenStudio

IDF

Autodesk
Revit

GBS

gbXML >
IDF

EnergyPlus

EnergyPlus
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BIM vs BEM

•

BBIP (BIM-to-BEM interoperability process)

Allikas: BIM Academy
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