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Moduulit

Ohjelmistoperhe  
rakennushankkeiden hallintaan

Modelspace on hankejohtamisen hallintaan käytettävä 
ohjelmisto, jossa on keskitetysti kaikki tietosisältö hank-
keesta. Modelspaceen on rakennettu kunkin hankkeen 
kokonaisaikataulu, osatehtävät ja niiden toteutuman 
seuranta. Keskitetty tietosisältö helpottaa projektin hal-
lintaa ja laadunvalvontaa. Modelspacea voidaan myös 
käyttää laatujärjestelmien käytäntöön viemisessä ja laa-
dun toteutuman seuraamisessa eri tavoin. 

Tapahtumat ja muutokset kerätään tietokantaan, jolloin 
päätöshistoria voidaan helposti tarkastella hankkeen ai-
kana ja sen jälkeen. Modelspacea on mahdollista käyt-
tää hankkeessa myös extranet -palveluna.

Modelspace Tila-moduulin avulla määrittelet tilavaa-
timukset, tilaohjelman ja teet tietomallia hyödyntäen 
tilaohjelmaan vertailua. Tilapohjainen kustannusohjaus 
ja erilaisten tilatekijöiden liittäminen tiloille tehostavat 
lisäksi kokonaisuuden hallintaa. Hankkeen tilahallintaan 
Modelspace sisältää olennaisena osana IFC-lukuomi-
naisuuden ja lisäksi tilatietojen viennin IFC-tiedostoon.

Modelspacella määrittelet, johdat ja ylläpidät rakennus-
hankkeesi. Selainpohjainen ohjelmistoperhe on käytet-
tävissä ilman asennushuolia kaikkialla missä on internet-
yhteys. Käyttöalustoiksi soveltuvat pc:t, mac:t työasemat 
ja kannettavat tietokoneet ja tablet-tietokoneet.

Tila-moduulilla hallitset tila-
hallinnan, laadunvalvonnan 
ja kustannusohjauksen.

Erityisesti suunnitteluvaiheen 
hankejohtamisen tueksi ja 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyödynnä arvokasta tieto-
mallia pitkällä tähtäimellä 
pitämällä se ajan tasalla.
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Modelspace Tila-moduulin avulla määrittelet tilavaati-
mukset, tilaohjelman ja teet tietomallia hyödyntäen ti-
laohjelmaan vertailua. Tilapohjainen kustannusohjaus 
ja erilaisten tilatekijöiden liittäminen tiloille tehostavat 
lisäksi kokonaisuuden hallintaa. Tilakustannuksia ja -tuot-
toja voidaan analysoida neliöpohjaisesti. Näin saadaan 
heti hankkeen alusta lähtien kustannustietoa hankkeesta. 

Kustannuksia ja tuottoja voidaan analysoida ja pää-
töksiä voidaan tehdä eri ratkaisujen taloudelliseen 
vaikutukseen perustuen. Hankkeen tilahallintaan Mo-
delspace sisältää olennaisena osana IFC-lukuominai-
suuden ja lisäksi tilatietojen viennin IFC-tiedostoon.

Voit myös kohdentaa Modelspacen tehtävät osion teh-
täviä ja liittää tiedostoja tilariville. Tämä helpottaa tilatie-
tojen hallintaa ja muokkausta.

”Modelspace on toiminut erin-
omaisena työvälineenä hankkeen 
tilavaatimustietojen keräämisessä 
ja hallinnoinnissa. 

Tilatiedot ovat keskitetysti ja hel-
posti kaikkien osapuolten haetta-
vissa Modelspacesta. 

Ennen Modelspacea jouduimme 
hakemaan tietoa sadoista erillisistä 
Exceleistä. Nyt yhteistyön tekemi-
nen on helpompaa hankkeen eri 
osapuolten kanssa.”
 

Hanna Petäjä
VSSHP, Medisiina D -hanke

Projektipäällikön näkökulma

•	 Saan luotua helposti kohteelle lähtötiedot 
määrittelyistä ja vaatimuksista. 

•	 Pystyn vertailemaan ajantasaisesti tilaohjel-
man tuloksia ja tekemään kustannusohjausta.

•	 Saan päätöksen tueksi materiaalia suunni-
telmien lisäksi erilaisista kustannustyyppi 
laskelmista.

Suunnittelijan näkökulma

•	 Saan selkeät määrittelyt ja lähtötiedot suun-
nittelun tekemisen tueksi ja tehostamiseksi.

•	 Voin tarkistaa miten tilasuunnitelmani vastaa-
vat asetettuja lähtövaatimuksia ja tehdä ver-
tailua IFC -mallista kerätyn tiedon pohjalta.

•	 Muutokset päivittyvät helposti ja suoraan 
mallista.

Tilavaatimukset on helppo koota järjestelmään, myös 
käyttäjien antamat yleiset tilavaatimukset saadaan oma-
na kenttänään mukaan. Tilavaatimukset ovat aina ajan 
tasalla ja projektin eri osapuolien luettavissa keskitetysti 
Modelspacesta. Tila- ja huonekortit tilatietoineen saa-
daan myös vietyä IFC-tiedostoon kirjoitustoiminnolla. 
Näin tiedolla rikastettua IFC-mallia on helppo tarkastella 
katseluohjelmissa ja nähdä tilakohtaiset tiedot sieltä lin-
kityksen avulla. 

Suunnitelmien pinta-aloja voidaan verrata tilaohjelman 
aloihin suoraan tietomallista (IFC). Tila- ja huonekortit voi-
daan luoda suoraan tietomallista tulevan tiedon pohjalta. 
Vaatimuksiin ja tilaohjelmaan tehtyjen muutosten histo-
riatiedot säilyvät tietokannassa. Niitä voidaan helposti 
tarkastella tarvittaessa. Vakioituihin hankkeisiin kuten 
kouluihin ja päiväkoteihin Modelspace tuo valmiit tieto-
sisältöpohjat tilavaatimuksiin. Tämä helpottaa useiden 
samankaltaisten hankkeiden tilavaatimusten hallintaa ja 
laadunvarmistusta.

Tilatieto

IFC-tietomalli

Tilaohjelma Kustannustiedot Tilakortit Käyttäjätiedot

Huonekortit
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Tavoitteiden ja tehtävien ohjaus

Modelspace on hankejohtamisen hallintaan käytettävä 
ohjelmisto, jossa on keskitetysti kaikki tietosisältö hank-
keesta. Modelspaceen on rakennettu kunkin hankkeen 
kokonaisaikataulu, osatehtävät ja niiden toteutuman 
seuranta. Keskitetty tietosisältö helpottaa projektin hal-
lintaa ja laadunvalvontaa. 

Modelspacea voidaan myös käyttää laatujärjestelmien 
käytäntöön viemisessä ja laadun toteutuman seuraa-
misessa eri tavoin. Tapahtumat ja muutokset kerätään 
tietokantaan, jolloin päätöshistoria voidaan helposti 
tarkastella hankkeen aikana ja sen jälkeen. Modelspacea 
on mahdollista käyttää hankkeessa myös extranet-pal-
veluna.

Modelspacella pystyt hallitsemaan hankkeen tehtäviä 
ja pysyt ajan tasalla niiden suorittamisesta. Organisaa-
tiokohtaiset räätälöitävien prosessien = säännöstöjen 
avulla varmistat tasaisen laadun hankkeesta toiseen 
vaikka hankkeen osapuolet vaihtuisivat. Modelspacen 
avulla voit hyödyntää Yleisiä Tietomallivaatimuksia 
(YTV2012) tai laatia oman organisaatiosi hankeproses-
sin mukaisia säännöstöjä. Säännöstöt pitävät sisällään 
organisaatiosi prosessimallit, hankevaiheet, osapuolet, 
tehtävät ja niihin liittyvät tiedostot. Projektia perus-
tettaessa valitaan hankkeeseen sopiva vaiheistus teh-
täväpaketteineen valintatyökalun avulla ja aloitetaan 

Hankejohtaminen

•	 Hallitse hankkeen aikataulut, sisältö ja kustannuk-
set.  Modelspace sopii hankkeen johtamisen avuk-
si sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisiin.

•	 Modelspace auttaa asettamaan tavoitteet ja 
niiden täyttämiseen tarvittavat tehtäväsuoritteet 
hankkeelle.

•	 Reaaliaikainen tehtävien seuranta on mahdollista.
•	 Projektin seuranta myös alaprojekteittain.
•	 Tehtävien kohdentaminen onnistuu myös tilaluet-

telon tiloihin.
•	 Raportointityövälineellä teet nopeasti erilaisia 

raportteja ja listauksia hankkeesta. 

Tehtävien ohjaus

•	 Voit luoda organisaatiokohtaiset prosessit ja teh-
täväluettelot.

•	 Saat hankeprosesseille tasaisen laadun.
•	 Dokumenttien hakuun ja organisointiin tehokas 

toteutus, joka sitoo dokumentit tehtäviin.
•	 Modelspacesta saadaan projektin tiedot ja muutos-

historia projektin etenemisestä.

Tietomallihankkeet

•	 Voit luoda muun muassa YTV:n mukaiset, hank-
keeseen sovitetut tietomalliohjeet.

•	 Modelspace auttaa asettamaan tavoitteet laaduk-
kaan tietomallin tekemiseen ja hyödyntämiseen 
kohteen koko elinkaaren ajan.

Modelspacen käyttö valmiilta pohjalta. Vaiheita, teh-
täviä ja osapuolia voi myös muokata, lisätä tai poistaa 
hankkeen aikana tarpeen mukaan. Modelspacesta saa 
hankkeen tilanteesta helposti yhdellä näkymällä tilan-
netietoa ja tuotettua erilaisia raportteja. Hankkeenjoh-
to näkee tehtävien suoritukset ja suorittajat, tulevat 
tehtävät ja resurssit avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Modelspaceen on mahdollista myös rakentaa hankkeel-
le eri tasoja alihankkeineen. Nämä kaikki seurattavissa 
helposti keskitetysti yhdestä paikasta ja aina ajan tasal-
la. Modelspace sopii kaikkiin hanketoteutusmalleihin.

”Hyväksyntäkierrot/ suunnittelun-
ohjaus on hyvin toteutettavissa ja 
läpinäkyvästi tallessa.

Rakennusprojektin tiedot ja suun-
nitelmien uusimmat versiot ovat 
helposti löydettävissä.”
 

Riikka Kaarnamo
Rakennuttaja, Jyväskylän koulutus-

kuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
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Gravicon lisäpalvelut 
Tietomallien laadunvarmistus elinkaarella

Kiinteistönpidossa kymmenen vuotta on pieni askel, 
tietotekniikassa se on aikamatka tuntemattomaan. Yl-
läpitopalvelulla varmistetaan mallien tekninen laatu 
elinkaarella. 

Laadun varmistamiseksi asiantuntijamme analysoivat 
mallit sovituin aikavälein uusimmilla ohjelmaversioilla 
ja käyttöjärjestelmillä. Näin tietomallit säilyvät käyttö-
kelpoisina myös hankkeen valmistuttua.

Palvelun alkaessa tutkimme hankkeen tietomallit ja var-
mistamme, että ne sisältävät tarvittavat liitetiedostot ja 
tietokannat. Lisäksi teemme lähtötasoanalyysin, jolla 
selvitämme tietomallien käyttömahdollisuudet kiinteis-
tönhallinnassa. Samalla syntyy myös vertailuaineisto, 
johon voimme jatkossa verrata mallien teknistä laatua.

Hyödynnä arvokasta
tietomallia pitkällä

tähtäimellä pitämällä
se ajan tasalla.

Kiinteistön omistajan näkökulma

•	 Ylläpidän tietomallin arvoa päivittämällä sitä ajan tasalla palvelulla.
•	 Voin hyödyntää mallia kiinteistön ylläpitoon ja tuleviin hankkeisiin inventointimallina.
•	 Pystyn saamaan mallista erilaisia laskelmia kohteen pinta-aloista, määristä ja tarvittaessa  

vaikkapa käyttötarkoituksista kuten vuokralaisista, mikäli ne on syötetty mallin tietosisältöön.
•	 Voin ostaa kaiken tämän luotettavasta valmiista palvelusta.

Säännöstö = asiakaskohtainen prosessimalli YTV2012

Projektipäällikön näkökulma

•	 Kaikki tieto on yhdessä paikassa ja aina ajan 
tasalla, reaaliaikainen tieto hankkeen eri 
osapuolien suoritteiden tekemisestä. 

•	 Saan valmiista hankevaihe / tehtävälistoista 
apua hankkeen suoritteiden valvomiseen ja 
läpivientiin.

•	 Voin muokata hankekohtaisesti suoritteita 
ja liiketoimintaa parantavat uudistukset 
voidaan siirtää malliratkaisuihin seuraavis-
sakin hankkeissa käytettäviksi.

Organisaation / Yrityksen näkökulma

•	 Saan toimintaprosessin dokumentoitua ja 
hiottua toimivammaksi.

•	 Saan valmiin pohjan prosesseista ja tehtävis-
tä seuraavaan samankaltaiseen projektiin.

•	 Pystyn laskemaan työtunneista ja aikatau-
luista vertailuja kohteiden välillä liiketoi-
minnan kehityksen tueksi.

Tehtävä- / vaihekoh- 
taiset aikataulut

Roolit TehtävätProjektin vaiheet

Tiedostot / Muutoshistoria
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Tietomallikoordinointi

Gravicon on Suomen johtavia tietomallikoordinaatto-
reita. Tietomallikoordinoinnin palveluitamme ovat mm. 
yhdistelmämallien tarkastukset ja mallien analysointi, 
tietomalliohjeet, yleinen laadunvalvonta ja eri tieto-
malliohjelmistojen käytöntukipalvelut. Pitkän tieto-
mallikoordinoinnin kokemuksen tuloksena syntyi myös 
koko Modelspace -innovaatio.

Asiakasorganisaatioiden liiketoiminnan 
prosessien kehitys

Toimivat prosessit ovat avainasemassa hyödynnettä-
essä Modelspace -palvelua hankkeiden johtamises-
sa ja toiminnan laadun varmistamisessa. Graviconin 
konsultoinnin avulla kehitetään yritysten prosesseja. 
Modelspace –palvelun käyttöönotossa tehostamme 
yrityksen toiminnan prosesseja sekä organisaation että 
yksittäisten tehtävien tasolla.

Investointiprosessin kehitys 

Gravicon kehittää myös organisaatioiden tietomallipoh-
jaisia investointiprosesseja ja niihin tukeutuvaa liike-
toimintaa. Tietomallintaminen antaa mahdollisuuksia 
saada luotettavaa ja tarkkaa tietosisältöä,  josta on suuri 
hyöty investointiprosessin eri vaiheissa.

Gravicon Oy – referenssejä: www.gravicon.fi/referenssit

Extranet

Modelspace sopii hankkeen tietosisällön kokonaisuu-
den hallintaan, ohjelmassa on oma tiedostot -osion-
sa jonne tallentuvat tehtäviin liittyvät tiedostot sekä 
muut tiedostokansioihin rakennetut tietosisällöt esim. 
kohteen lähtötiedot. Modelspacen tiedostot-osiota 
voidaan myös käyttää erillisenä tiedonhallinta paik-
kana ilman näkymää muuhun projektisisältöön. Näin 
käytettynä Modelspace soveltuu myös extranet –pal-
veluna käytettäväksi. 

Modelspace toimii
myös extranet-palveluna!

Modelspace tarjoaa 
helpon ja tehokkaan 

ratkaisun extranet 
–palveluksi niin hankkeil-

le kuin koko yritykselle.

Modelspace extranet- ominaisuuksia ovat:

•	 turvallinen ja luotettava tietosisällönhallinta
•	 asiakaskohtaisesti luotavissa oleva kansiorakenne
•	 käyttäjäoikeushallinta 
•	 käyttäjäkohtaisesti hallittavat kansioilmoitukset muutoksista
•	 tiedostojen revisiointi halutulla tavalla
•	 metatietojen laittaminen tiedostoille
•	 tiedostojen helppo hakutoiminto metatietojen pohjalta
•	 automaattinen kuvankatseluohjelma 
•	 lisäpalveluna tietosisällön siirtoja massa-ajoina ja tietosisällön (tietomallien) tarkistamispalveluita
•	 lisäpalveluna asiakaskohtaisen logo ja väripaletin räätälöinti ulkoasuun

http://www.gravicon.fi/
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Hyvä rakennusalan ammattilainen,

Gravicon Oy on rakennusalan IT- konsultointiin ja erityisesti tieto-
mallintamiseen erikoistunut konsulttitoimisto. Olemme toimineet 
tietomallikonsulttina useissa vaativissa rakennushankkeissa. Suomen 
suurimmista ja vaativimmista hankkeista saamallamme ko kemuksella 
olemme kehittäneet Modelspace -ohjelmistoperheen asi akkaillemme 
tietomallihankkeiden johtamiseen ja tiedonhallintaan.

Meille oikeita käytännön ratkaisuja synnyttävä innovatiivisuus ja 
asiakaslähtöisyys ovat avainasemassa sekä konsultoinnissa että oh-
jelmistotuotteessamme. Hankkeiden lisäksi autamme asiakkaitam me 
määrittelemään myös organisaatiotason tietomallitavoitteet ja saavut-
tamaan ne järjestelmällisellä projektijohdon työvälineellä, Mo delspace 
-ohjelmistolla. Tarvittaessa konsultoimme hankkeita niiden eri vaiheissa 
ja teemme myös erilaisia räätälöityjä koulutuksia tieto mallintamisesta 
ja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ohjeiston käy töstä hankkeissa.

Tietomallintaminen ei ole muutos yksistään suunnitteluteknologi assa, 
myös hankkeen johtamiseen tarvitaan uusia työvälineitä jotta mallin-
tamisesta saadaan kaikki hyöty irti. Tehdään yhdessä onnistu neita ja 
laadukkaita tietomallihankkeita.

Tomi Henttinen
kehitysjohtaja

Gravicon Oy

Anna-Riitta Kallinen, avainasiakaspäällikkö, 040 7709799

Pauli Jantunen, toimitusjohtaja, 050 3833789

Tomi Henttinen, kehitysjohtaja, 0400 760660

etunimi.sukunimi@gravicon.fi

www.modelspace.fi
www.modelspacecloud.com

www.gravicon.fi
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