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Tiivistelmä
Toteuttaakseen laadukasta hankejoh-

tamista Jyväskylän koulutuskuntayhty-

mä (JAO) otti Modelspace-ratkaisun

käyttöön. Modelspacen avulla tieto-

mall ien laatu ja hyödynnettävyys on

kehittynyt. Hankkeiden suunnitelmat ja

asiakirjat ovat helposti löydettävissä.

Tieto on nyt saatavil la kun sitä tarvi-

taan. JAO on edelläkävijänä hyödyntä-

nyt tietomall intamista hankkeissaan

vuodesta 2007.

Gravicon toimii JAOn kumppanina hei-

dän kehittäessään uutta toimintatapaa.

Modelspace onkin enemmän kuin vain

ohjelmistopalvelu. Yhteistyössä JAO

on päässyt vaikuttamaan ohjelmiston

kehitykseen ja varmistamaan, että rat-

kaisu sopii heidän tarpeisi insa.

Hankejohtamisen lisäksi JAO ottaa

myös rakentamisen kustannukset hal-

tuun käyttäen Modelspacen ja Scudo

Pron yhteistyössä kehittämää inves-

tointimoduulia. Moduulin avul la hal l i-

taan vuosikorjausesitykset, ni iden

kustannusseuranta ja raportointi .

Asiakas
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjo-

aa ammatil l ista- ja lukiokoulutusta sekä

nuoril le että aikuisil le. Oppilaitosraken-

nukset ovat yksittäinen arvokkain omai-

suuserä ja rakentamiseen ja kunnossa-

pitoon on viimeisen 1 5 vuoden aikana

investoitu mittavasti. Kiinteistöli ikelaitos

tuottaa tilapalvelut ja kehittää kiinteis-

tönpidon alalle tehokkaita toimintatapo-

ja, mitkä ohjaavat kaikkea toimintaa.

Tilat pyritään rakentamaan joustavasti

muunneltaviksi ja ne varustetaan viimei-

simmällä opetusteknologialla.

Haaste
JAO vastaa monimuotoisen koulu-

tusympäristön ja -ti lojen hall innasta. Ti-

lojen rakentamisen ja peruskorjausten

yhteydessä tuotetaan runsain määrin

eri laisia asiakirjoja ja suunnitelmia, joi-

den informaatio on toimitettava niitä

tarvitsevil le tahoil le. Kiinteistöjen hall in-

to, rakennuttaminen, ki inteistöhuolto

sekä siivous tarvitsevat kaikki ajanta-

saista, helposti ymmärrettävää, oikeel-

l ista ja päivitettävissä olevaan tietoa.

Sama kiinteistö näyttäytyy eri laisena

eri ammatti laisten silmin.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on

edelläkävijä tietomall intamisen hyödyn-

tämisessä omissa rakennushankkeis-

saan. Tietomall ia käytetään

tiedonhall intaan visual isoinnin l isäksi.

JAOn projekteissa korostuu yhteistyö

ja tiedon avoin jakaminen eri osapuol-

ten väli l lä. Tietomall i on palvel lut visu-

aalisena näkymänä tietoon. 3D-mall i ei

kuitenkaan yksinään ratkaise kaikkia

tiedonvälittämisen haasteita rakennus-

hankkeissa, kuten tiedon jakamista,

löytämistä ja sen pitämistä ajan tasalla.

Rakentamiseen ja peruskorjauksiin li it-

tyy myös tarve seurata ja ohjata raken-

tamista kustannusten näkökulmasta.

Viranomaisraportointi ja hankkeiden

seuranta vaativat osaamista ja perintei-

sesti toteutettuina myös runsaasti aikaa.

Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä
- JAO
Pähkinänkuoressa
► Kaksitoista omistajakuntaa:

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä,

Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen,

Laukaa, Luhanka, Muurame,

Petäjävesi, Toivakka, Uurainen

► Henkilöstön määrä 31 .1 2.201 5

yhteensä 1 .1 72 henkilöä

► Opiskeli joita 22.000

► Liikevaihto n. 1 37 mil j . €

► Tilojen laajuus n. 1 47 000 hum2,

vuokrati loja n. 1 2 000 hum2,

tekninen nykyarvo 1 77 mil j . €

► Rakentamisinvestoinnit 201 5

1 6 mil j . €, 201 6 budjetoitu

1 6,7 mil j . €
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Ratkaisu
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä aloitti

tietomall intamisen kehittämisen osana

uusien tehokkaiden toimintatapojen

luomista jo 2007 yhteistyössä

Capisson kanssa. JAO näkee tietomal-

l in keskeisenä tietovarastona kaikel le

ti loihin, hankkeisi in ja yl läpitoon l i itty-

väl le tiedol le. Tietoa pyritään jakamaan

laajasti kaikkien sitä tarvitsevien kes-

ken ja siten luomaan avoin kulttuuri,

jossa hankkeiden haasteita ratkotaan

yhdessä JAOn henkilökunnan ja hank-

keissa työskentelevien kesken.

Modelspace tuo tietomall intamiseen ja

hankkeisi in tehoa tietojohtamisen avul-

la. Tietojohtamisessa tietoa hall itaan,

analysoidaan ja hyödynnetään päätök-

senteossa. Modelspace mahdoll istaa

selkeän tehtävätiedon li ittämisen mal-

l intamiseen, jol loin ni in suunnittelussa

kuin rakentamisessakin saavutetaan

vaadittava laatutaso. Mall intamisen

vaatimuksia voidaanohjata sekä sisäl-

lön että aikataulunkin osalta.

Modelspacen avulla kaikki hankkeiden

asiakirjatieto sekä suunnitelmat saa-

daan koottua yhteen paikkaan.

Tiedonhall inta ja -jakaminen on tehos-

tunut Modelspace-pilvipalvelun avulla.

JAOn oman henkilökunnan lisäksi

myös hankkeissa mukana olevil le hen-

ki löi l le voidaan antaa pääsy tietoon.

Osa tiedosta on helposti katsottavissa

3D-mall in kautta, osa taas aukeaa par-

haiten taulukko- tai tekstimuodossa.

Tärkeää on, että on saavutettu ajanta-

sainen tieto si l loin kun sitä tarvitaan.

Eri osapuoli l la on eri laiset tarpeet ja

kyvyt hyödyntää tietoa - Modelspace

tarjoaa tähän työkalut.

Rakennuttamista ja suunnittelua on

helpompi valvoa, kun toimintatapa on

aina sama ja käytetyt työkalut ohjaavat

toimintaa. Modelspacessa hanketta

ohjataan tehtävien kautta. Tehtävät on

kohdistettu hankkeen vaiheisi in, jol loin

edistymistä on helppo seurata.

Modelspace on moderni pi lvipalvelu,

jossa on valmiit rajapinnat useisi in

muihin ohjelmistoihin. JAO käyttää

kiinteistöhuollossa projektipankkia,

jonne Modelspacesta voidaan siirtää

tietoa. Toimintatavaksi onkin vakiintu-

nut, että suunnittel i jat ja rakennuttajan

edustajat käyttävät Modelspacea ja

urakoitsi jat projektipankkia. Tieto on

yhteistä ja kaikki asiakirjat ja suunnitel-

mat ovat helposti löydettävissä auto-

maattisen tiedostojen siirron ansiosta.

JAO tehostaa myös hankkeiden kus-

tannusohjausta ja investointien hall in-

taa. Eri laiset investointitarpeet voidaan

esittää yhteismital l isina ja samoin läh-

tötiedoin. Tämä mahdoll istaa tehok-

kaan päättämisen eri vaihtoehdoista.

Hankkeen aikana kustannusohjauksen

keinoin varmistetaan ettei yl ityksiä ta-

pahdu. Tehokkaalla raportoinni l la sääs-

tetään työaikaa niin

viranomaisraporttien kuin ti lanneku-

vankin tuottamisessa.

Hankevaihe on lyhyt verrattuna kiin-

teistöjen yl läpitoon. Modelspacen avul-

la kohteen tiedot täydentyvät käytön

aikana. Takuuvaiheen tehtävien suorit-

tamista voidaan valvoa ja varmistaa

niiden toteutuminen. Tämä tieto on yl-

läpidol le arvokasta, mm. uusia perus-

korjauksia suunniteltaessa, tai kun

ti loja halutaan muuttaa myöhemmin.

“Tekemällä samoja

asioita mitä on aina

tehty, saadaan samoja

tuloksia kuin mitä on

aina saatu.

Tietomallintamiselta

pitää uskaltaa vaatia!

Kokeilujen kautta

voittoon.“

Riikka Kaarnamo,

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
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Jatko
JAO kehittää tietomall innusta jatkuvas-

ti . Tietomall it ovat jo varsin hyviä, mut-

ta niiden sisältämän tiedon

linkittäminen tarpeell isin osin ki inteistö-

tieto- ja huoltokirjajärjestelmiintehostaa

toimintaa. Hankejohtamisen sekä in-

vestointien l isäksi JAO voisi jatkossa

hyödyntää tarkempaa ti latietoa myös

hankkeissa. Tilakohtaiset vaatimukset

voivat ohjata suunnittelua, mall intamis-

ta ja myös rakentamista. Tarkka ti latie-

to voi avata tulevaisuudessa uusia

mahdoll isuuksia jol la JAO voi tehostaa

toimintaansa. JAO ja Gravicon ovat ke-

hittäneet Modelspacea yhdessä todell i-

sen käytön kautta. Kumppanuus on

ollut molemmin puolin hedelmäll istä ja

tuloksell ista. Gravicon toimittaakin

Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle

enemmän kuin vain ohjelmiston.

Gravicon on Suomen johtavia tietomallinnuksen asian-

tuntijayrityksiä. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muut-

tamaan rakennusalaa jatkuvasti. Olemme rakennus-

hankkeidentietojohtamisen asiantuntijoita. Rakennus-

hankkeiden tietojohtaminen on ”hankkeen johtamista pa-

remman 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.




