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Tiivistelmä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

(VSSHP) rakentaa Turkuun uuden T3-

sairaalan, joka tulee korvaamaan van-

henevan sairaalarakennuksen. Lisäksi

T3-sairaalaan yhdistetään toimintoja

muista lähiseudun sairaaloista. Suunnit-

telun peruslähtökohtia ovat potilasturval-

lisuus, perhekeskeisyys sekä tilojen

muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Ta-

voitteiden saavuttaminen vaatii uusia

toimintatapoja ja tietojohtamista. Tieto-

johtamisella tarkoitetaan tiedon kerää-

mistä, analysointia ja hyödyntämistä

päätöksenteossa.

T3 on mittava hanke, jonka suunnit-

telussa halutti in hyödyntää ti lojen

tulevien käyttäj ien ammattitaitoa.

Tietojohtamisen pohjaksi sairaalan

henkilökunnalta kerätti in suuri määrä

vaatimuksia, joita tulee ottaa huomioon

uusia ti loja suunniteltaessa. Tilatietoa

isossa hankkeessa kertyy paljon, eikä

sitä pysty hall itsemaan perinteisin

keinoin. Perinteisesti ti latietoja on py-

ritty keräämään, hal l itsemaan ja rapor-

toimaan monin Excel-tiedostoin.

Vaatimustaulukoiden hall inta on tyypil-

l isesti ol lut muutamien ihmisten vas-

tuul la, joka l isää hankkeen riskejä.

Laajoissa hankkeissa tietojen hall it-

tavuus ja muokattavuus on ollut lähes

mahdotonta ja parhaimmil laankin hi-

dasta ja virhealtista.

Modelspace mahdoll istaa tiedon ker-

ryttämisen ja hall itsemisen yhdessä

paikassa. Tieto on aina saatavil la, ajan

tasalla ja ymmärrettävissä. Tämä

varmistaa toiminnall isen suunnittelun

onnistumisen. Tietoa voi käsitel lä te-

hokkaasti ja muutoksia voi tehdä

nopeasti, myös useampaan ti laan ker-

ral laan. Tietoa voi myöshakea eri

näkökulmista tarpeen mukaan -

Modelspace tarjoaa uudenlaisen ikku-

nan tietomall ien sisältämään tietoon.

Asiakas
Turun yliopistol l inen keskussairaala

(TYKS) kuuluu osaksi Varsinais-Suo-

men sairaanhoitopiiriä. (VSSHP). T3-

sairaalaa rakennetaan osaksi sairaalan

ja yl iopistonmuodostamaa sairaala-

kampusaluetta. Uuteen sairaalaan yh-

distetään toimintoja vanhasta sairaa-

lasta sekä lähiseudun muista

sairaaloista. T3-sairaalal le on asetettu

kovat tavoitteet hoitotyön tehostamisel-

le, mikä edellyttää uusien toimintatapo-

jen ja ti lojen käyttöönottoa. Sairaalan

erityispi irteenä on sen sijainti Helsinki-

Turku moottoritien ja rautatien päälle

rakennettavalla kannella.

Haaste
T3-hankkeen suunnittelussa haluttiin

hyödyntää tilojen tulevien käyttäjien am-

mattitaitoa ja kokemusta. Näin varmistet-

tiin tilojen tarkoituksenmukaisuus

nykyaikaiseen hoitotyöhön sekä potilas-

turvallisuus. Tietojohtamisen pohjaksi

sairaalan henkilökunnalta kerättiin suuri

määrä vaatimuksia, jotka täytyi ottaa

huomioon uusia tiloja suunniteltaessa.

Tilatietoa ja -vaatimuksia isossa hank-

keessa kertyy paljon, eikä niitä pysty hal-

litsemaan perinteisin keinoin.

Ti latiedon hall inta on perinteisesti ol lut

yksittäisten henkilöiden vastuul la.

Työkaluina ovat ol leet monet Excel-

tiedostot. Excel-taulukoiden määrä

kasvaa suureksi, kun niihin kootaan ja

yhdistetään tietoa eri lähteistä sekä eri

tarkoituksia varten. Projektien kas-

vaessa ja tietomall innuksen

vaatimusten tarkentuessa hall ittavan

tiedon määrä on moninkertaistunut.

Hankkeen ti latietoja ol i sadoissa eri l-

l isissä tiedostoissa, joista sitä pyritti in

hakemaan tarvittaessa. Tiedon

löytämisen hitaus johti sen vääristy-

miseen. Sama tieto saattoi ol la kah-

dessa paikassa eri laisena, jol loin si ihen

ei voinut luottaa ja selvittelyyn meni

runsaasti aikaa.

TYKS T3
Pähkinänkuoressa
► Uudisrakennuksen kokonaisala

n. 54 000 m2

► Kahdeksan kerrosta

► Rakennetaan kannelle

moottoritien ja rautatien päälle

► Hyötyneliöitä 21 000 m2, kannen

pinta-ala 9 000 m2

► Kokonaiskustannukset

1 58 mil joonaa euroa

► Rakennuskustannukset 1 40 milj. €

► Kiinteät sairaalalaitteet ja

kalustus 1 8 mil j . €
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Yhtenäinen toimintatapa vaati i myös

yhden nimikkeistön, jol la tietoa luokitel-

laan. Näin tietoa voidaan hyödyntää

esimerkiksi laskennassa.

Tilatieto kehittyy ja elää hankkeen

suunnittelun edistyessä, jonka vuoksi

tiedon pitää olla muutettavissa. Muu-

tokset saattavat ol la isoja tai pieniä,

kuten ti lojen käyttötarkoituksen muutos

tai eri laisen oven valitseminen ti laan.

Muutoksista tulee myös jäädä jälki,

miksi muutos on tehty, kuka sen on

tehnyt ja mil loin. Excel-tiedostojen ver-

sionhall inta on työlästä. Hankkeen jäl-

keen tieto jää projektipankkiin talteen

tiedostona, mutta sen hyödyntäminen

on hyvin haastavaa.

Suunnittelussa on tärkeää pystyä

näkemään etukäteen, miten sairaalan

eri ti lat toimivat yhdessä. Tilan käyt-

täj i l le suunnitelman hahmottaminen

pohjakuvista ei ole helppoa ja saattaa

johtaa väärinkäsityksiin.

“Olemme palkanneet

parhaat tekijät ja

ottaneet käyttöön

parhaat työkalut.

Lisäksi kannustamme

tiimityöskentelyyn. Siitä

on tietojohtamisessa

kysymys.”

Timo Seppälä

Ratkaisu
Modelspace on mahdoll istanut aiem-

paa paremman vuoropuhelun käyttä-

j ien ja suunnittel i joiden väli l lä.

Modelspacen avulla voidaan käyttäj i l le

helposti esittää hahmotelmiauusista

ti loista/mil laiset uudet ti lat tulevat

olemaan, missä ne sijaitsevat ja saada

heiltä siten arvokasta palautetta. T3-

hankkeessa koko valtavan hankkeen

tieto on onnistuttu kokoamaan yhteen

paikkaan. Tämä varmistaa, että uusi

sairaala tulee palvelemaan loppuasia-

kasta parhaalla mahdoll isel la tavalla.

Poti lasturval l isuuden ja hoitotyön

edellytykset varmistetaan kuulemalla

ti lojen käyttäj iä.

"Modelspacen avulla

olemme voineet käydä

vuoropuhelua

rakennettavasta

hoitoympäristöstä

suunnittelijoiden ja tilan

käyttäjien välillä entistä

paremmin”

Annika Lindblom

Moderni pi lvipalvelu muodostaa erin-

omaisen pohjan tiedon hal l innal le.

Tiedostojen si jaan ti la- ja hanketietoa,

kuten käyttäj ien vaatimuksia, tal len-

netaan tietokantaan.Tietokannasta

tieto on aina saatavi l la, se on

luotettavaa ja si tä voidaan l inki ttää

muuhun tietoon. Tieto on l isäksi ym-

märrettävää ja yksisel i tteistä. Tieto-

johtamisen keinoin voidaan myös ke-

hi ttää tietomal l innusta. Mal l ien tietosi-

säl tö parantuu, jol loin mal leja voidaan

hyödyntää tehokkaammin.

Datan määrä

ei ole enää ongelma,

vaan tietojohtamisen

avulla voidaan

louhia oleellista

tietoa jokaiseen

tarpeeseen.

Tieto on myös helposti muokattavis-

sa, kun suunnittelu etenee. Tietyt

ti lat, kuten leikkaussal i t, voidaan hel-

posti löytää ja ni iden vaatimuksi in

voidaan tehdä muutoksia.

Modelspace mahdol l istaa muutoksien

tekemisen kerral la useampaan ti laan.

Näin ti lojen tiedot ovat helposti

yl läpidettävissä ja tieto on ajan tasal-

la. Jokaisesta toimenpiteestä jää jälki

ja myöhemmin on helppo selvi ttää,

mitä on tehty, kuka on tehnyt ja miksi .

Hankkeessa mukana ol leet ovatkin

ki i tel leet mahdol l isuutta etsiä eri laisia

tietoja - esimerkiksi ti lat, joih in vaadit-

aan sairaalakaasuja, löytyvät

muutamal la hi i ren kl ikkauksel la. T3-

hankkeessa on luotunimikkeistö, joka

varmistaa että tiedot ja tehtävät ovat

aina oikei l la n imi l lä ja si ten löy-

dettävissä. Näin on luotu ti lakortti ,

joka on oikeasti hyödynnettävissä. Se

onkin muodostumassa alan yleiseksi

toimintamal l iksi .
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Jatko
T3-hankkeesta saatujen hyvien

kokemusten perusteel la voi tietomal-

lei l le nähdä runsaasti käyttöä suunnit-

telun ja rakentamisen lisäksi. Hyvin

tehtyä mall innusta ja sen sisältämää

tietoa voi hyödyntää esimerkiksi ki in-

teistöjen yl läpidossa. Modelspace tar-

joaa työkalut ti latiedon päivittämiseksi,

jol loin tulevat muutos- ja korjaushank-

keet ovat helpommin toteutettavissa.

Sairaanhoitopi i rin näkökulmasta

Modelspace tarjoaa mahdol l isuuden

kehittää toimintaansa. Yksittäisen

sairaalan si jaan si l lä voisi hal l i ta

myös koko hankeportfol iota. Tämä

toisi tehoa rakentamiseen ja yhden-

mukaistaisi toimintatapoja. Korjauk-

sia, tarkastuksia ja muita toistuvia

tehtäviä voisi aikatau luttaa ja valvoa

Modelspacen kautta.

Modelspace poistaa

tilatietojen hallinnasta

tuskallisuuden. Tieto on

kerättynä yhteen

paikkaan, se on helposti

löydettävissä ja

muokattavissa.

Gravicon on Suomen johtavia tietomallinnuksen asian-

tuntijayrityksiä. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muut-

tamaan rakennusalaa jatkuvasti. Olemme

rakennushankkeidentietojohtamisen asiantuntijoita. Ra-

kennushankkeiden tietojohtaminen on ”hankkeen johta-

mista paremman ja tarkemman hanketiedon avulla.”

Gravicon toimi i tietomal l iasiantunti jana Suomen huo-

mattavimmissa hankkeissa. Konsultointipalvelut

kattavat tietomal l iprosessien suunnittelua ja moni-

puol ista koulutusta aiheesta. Modelspace on

Graviconin kehittämä ohjelmisto rakennusprojektien

johtamiseen.

Gravicon Oy
Töölöntorinkatu 2 B, 5. kerros

00260 Helsinki

Suomi

info@modelspace.fi

www.gravicon.fi

Yhdessä

asiakkaidemme kanssa

luomme ja kehitämme

ohjelmistomme

vastaamaan heidän

tiedonhallinnallisia

tarpeitaan.




