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Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke
Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Aalto yliopisto ja Metropolia
Hankkeen nimi: prr (vastaanottaja täyttää):
Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen kehittäminen pilottiprojektien
avulla (InnoBIM)

Muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

Hanke pääsi hakemuksesta poiketen alkamaan elokuussa 2015. Tämä johtui siitä, että päätös hankkeesta osui juuri ke-
sälomakauden kynnykselle. Hakijat ovat elokuun aikana kokoontuneet kaksi kertaa valmistelemaan ensimmäistä varsi-
naista hanketapaamista Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa, joka on sovittu 7.9.  Elokuun aikana hakijat ovat
tarkentaneet työsuunnitelmaa ja vaiheiden sisältöä (mm. viestintäsuunnitelma) sekä kartoitettu alustavasti aihepiiriä
mm. kansainvälistä alan kirjallisuutta. Nina Raitanen, joka oli hankkeen alkuperäisessä työryhmässä, on vaihtanut kesän
aikana työpaikkaa ja hänen tilalleen ohjausryhmään tulee tutkimuspäällikkö, TkL Juha-Matti Junnonen Aalto yliopiston
rakennustekniikan laitokselta. Muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutuksia hankkeen sisältöön tai tavoitteisiin, koska se on
huomioitu hankkeen vuoden 2015 resursseissa.

2015
(euroa)

2016
(euroa)

2017
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus 67 000 67 000
Kuluvana vuonna käytettävä määräraha 67 000
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha -
Jatkossa innovaatiorahastosta tarvittava rahoitus
(sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)

67 000

2015
(euroa)

2016
(euroa)

2017
(euroa)

Muualta saatu rahoitus 5000 5000
Muualta haettava rahoitus
Oma rahoitus 36 000

Muutokset sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Aalto yliopiston ja Metropolian oma rahoitus siirretään käytettäväksi vuoden 2016 aikana.

Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?
Aalto yliopisto ja Metropolia ovat saaneet valtion tukea.
Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?
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Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä
(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tulok-
sia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta
on syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty


