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Big Room työskentely

• Me osallistumme Big Room työskentelyyn suunnittelijoina ja 
asiantuntijoina

• Me toimimme Big Room koordinaattoreina rakennushankkeissa

• Me fasilitoimme työpajatyöskentelyä konsultointihankkeissa

• Me fasilitoimme yhteistoiminnallisia tilaisuuksia

• Me valmennamme henkilöstöä/ rakennusalaa työskentelemään 
Big Room työpajoissa sekä fasilitoimaan työpajoja 

GC neuvonanto - pääpaino on organisatorisissa mekanismeissa!



Big Room koordinaattori –Puolueeton 
asiantuntija rakennushankkeen eduksi

• Big Room –koordinaattori toimii projektipäällikön tukena projektin eduksi. 

• Big Room- koordinaattori toimii työpajojen vetäjänä, huolehtii työpajatyöskentelyn 
prosessista ja tiedonhallinnasta.

• Työpajojen vetäjä ja prosessinhallinta :

• Päivien suunnittelu, agendan laatinen ja esityslistan koordinointi yhdessä 
projektipäällikön kanssa. 

• Työpajatiedotus: kutsujen lähetys, käytännön järjestelyt

• Oikeanlaisten työpajatyöskentelymenetelmien valinta 

• Työpajojen fasilitointi

• Tiedonhallinta:

• Työpajoissa syntyneiden päätösten dokumentointi, seuranta ja hallinta erillisellä 
tiedonhallintaohjelmistolla 

• Muistioiden laadinta  

• Projektitiimin valmennus vuorovaikutteiseen työskentelytapaan

Big Room- koordinaattorin tehtävä on toimia projektiryhmän tukena 
osallistaen heidät vuorovaikutteiseen työskentelyyn, ei toimia puheenjohtajana 
tai tehdä itsenäisesti päätöksiä.



Case- Allianssihanke

• Roolimme energia-asiantuntija+ Big Room koordinointi

• Kilpailuryhmän valmennus 

• Big Room koordinaattori työskentelee projektipäällikön tukena

• Big Room kerran viikossa – Viikkokello

• Tiedonhallinta 

• Trello

• Projektipankki

• Sähköpostit ainoastaan agendat ja muistiot



Esimerkki viikkokellosta

To klo 09-16

Työpaja

(Osallistujat 
agendan 
mukaan)

Pe

Työpajatulokset 
ja tiedonhallinta

Muistiot 
(Koordinaattori)

Ti klo 12.00 
mennessä

Alustavat 
asialistat 

(Kaikki)

Ke klo 12:00 
mennessä

Asialistat 
osallistujille

(Koordinaattori)



Esimerkki Agenda
Big Room 3/2016 

Klo 9.00-9.30 Tapaamisen uutiset ja päivän tavoitteet, projektipäällikkö 
Tiedonhallinta, Big Room koordinaattori

Klo 9.30-11.00 Työpaja 1: Avaintavoitteiden määrittely, pj. Big Room koordinaattori 

11.00-12.00 Lounas

12.00-12.15 Arkkitehtisuunnitelmien esittely,  Arkkitehti

12.15-15.30 Työpaja 2a: Tekninen työpaja (APR, xx rakennustoimi), pj. xx
- To Do - listan läpikäynti
- Tekniset tilavaraukset 
- Energiaoptimointi
- Muut ajankohtaiset asiat
- Next steps

Työpaja 2b: Käyttäjätyöpaja (käyttäjät, arkkitehti), pj. xx
- Käyttäjien kommentit suunnitelmiin  
- Tulosten purku, keskustelu 
- Next Steps

15.30-16.00 Päivän yhteenveto, Projektipäällikkö



Case- SRV REDI
• Roolimme Big Room koordinointi 

• Big Room kerran viikossa – Viikkokello

• Big Roomissa erillispalavereissa syntyy

• Päätöksiä

• Tehtäviä

• Tiedonhallinta 

• ModelSpace Big Room

• Projektipankki

Lähde:SRV REDI



SRV REDI työpajojen tiedonhallinta

www.modelspacecloud.com

- Big Room -tehtävät eri 
osapuolille

- Tehtävien taustalla asetetaan 
hankekohtaista lajittelutietoa 
raportointia varten (esim. lohko, 
tehtävätyyppi, id-numero, 
kiireellisyysaste)

- Tehtävien kommentointi

- Liitetiedostojen ja URL-linkkien 
liittämisen mahdollisuus 
tehtäviin

- Tehtävän tilan seuranta ja 
hyväksyttämismenettelyt 



SRV REDI työpajojen tiedonhallinta

www.modelspacecloud.com

- Helposti ja nopeasti 
katselunäkymä tehtävistä 
erilaisilla lajitteluilla 

- Erilaisia raporttityyppejä ja 
havainnollistamistapoja 
hankkeen tehtävien tilanteesta 
helpottamaan seurantaa ja 
hankejohtamista



SRV REDI työpajojen tiedonhallinta

www.modelspacecloud.com

Modelspace Big Room
tiedonhallintajärjestelmän hyödyt 
hankkeelle:

- Hankkeen kaikki huomiota vaativat tehtävät samassa 
paikassa

- Tietokantapohjaisuus mahdollistaa hakutoiminnot ja 
erilaiset raportointivaihtoehdot 

- Kaikkien hankkeen osapuolien käytettävissä ja 
tilannetiedon hakemisessa



Sari Linna

Big Room - koordinointi

050 564 6311

Sari.linna@granlund.fi

Teemme asiakkaistamme 
edelläkävijöitä!

Susanna Sairanen

Big Room –koordinointi

Coaching -palvelut

0400 934 134

Susanna.sairanen@granlund.fi

Piia Sormunen

Toimialajohtaja, 

neuvonantopalvelut

p. 040-6533118

piia.sormunen@granlund.fi
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