
RAIN-hanke
Teematyöpaja 1

Yhteistoimintamekanismit



Työpajan ohjelma

 Isännän puheenvuoro VR Track
 RAIN-hankkeen esittely, Teematyöpajan tavoitteet

ja osallistujien esittäytyminen Lauri Merikallio

 Tutkimustuloksia yhteistyömenetelmistä Kalle Kähkönen
 Tutkimustuloksia integraatiomekanismeista Harri Haapasalo
 Suomalaisia Big room sovelluksia, Big room terminologia Lauri & Otto Alhava

13.45 TAUKO

Työpajaosuus:

• Mitä tutkittua ja perusteltua uutta tietoa tarvitaan yritysten käyttöön erilaisista 

integraatiomekanismeista?

• Millaisia evidenssejä/näyttöjä meillä on yhteistyömekanismien (esim. Big room, 

työpajat, solmutyöskentely, Last Planner Systeemi etc..) hyödyistä 

• Tehokkaiden yhteistyömekanismien käytön esteet ja miten niitä voidaan poistaa?

Päättyy viimeistään klo 15.45



Esittäytyminen



RAIN uudistaa rakentamisen

Vaikutukset:
Enemmän arvoa tuottavaa rakennettua 

ympäristöä – edullisemmin

INTEGROINTI
Integroitu 

hankeprosessi

Yhteistyö, 
visuaalisuus Toiminnan 

virtautus

Tiedon 
integrointi

Osaamisen 
levittäminen

Edelläkävijäyritysten ja 
tutkijoiden yhteishanke 

rakentamisen käytäntöjen 
nostamiseksi kansainväliselle 

huipputasolle 

Tuotokset:

Tuotokset:

Tuotokset:

Tuotokset:

Tuotokset:



RAIN-hanke

Perustuu lean-ajattelulle

• Arvoa asiakkaalle

• Hukan eliminointi

• Ihmisten kehittäminen (jatkuva parantaminen)

• Virtauttaminen (FLOW)

• Systeemin parantaminen, hajonnan 
pienentäminen



Työpaketit

1. Projektisysteemin suunnittelussa luodaan edellytykset
ja puitteet integroidulle toimintatavalle, yhteisten
tavoitteiden mukaiselle toteutukselle sekä liiketoimintamallien 
uudistamiselle

2. Yhteistyömekanismeilla tuetaan projektitiimin ja
muiden osapuolten toimimista yhteistyössä projektin parhaaksi.

3. Virtauttaminen on nykyistä rakennushankkeen ohjaustapaa uudistava 
Lean –periaate, jolla voidaan saavuttaa mullistavia tuloksia tehokkuuden 
ja tuottavuuden parantamisessa niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa.

4. Tiedonhallinnan työpaketissa luodaan käyttäjälähtöinen imuohjattu 
tiedonhallinnan prosessi, joka auttaa suunnittelemaan projektin 
tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta käsin eikä, kuten 
nykyään, tiedon luojan näkökulmasta.

5. Ihmisten toiminta –työpaketti keskittyy muutoksen aikaansaamiseen, jota 
tutkitaan luomalla menettelyjä integraatiokyvykkyyden ja uuden 
toimintakulttuurin parantamiseen sekä levittämiseen niin yrityksissä kuin 
koko alallakin.



RAIN-hanke

• Uutta tietoa

• Prosessien ja ihmisten kehittämistä

• Evidenssejä kehittämistuloksista



Oulun yliopisto

Tampereen Teknillinen

yliopisto

Granlund
Lemmin-

käinen

Fira

Consti

Skanska VR Track

YIT

Talokeskus

Tutkimus ja kehitystoiminnan organisointi

Tutkimus työpakettien sisällä jaetaan
kolmen tasoisiin tutkimusosioihin sen
mukaisesti, miten sen tekeminen on
organisoitu ryhmähankkeen yrityksissä
ja tutkimuslaitoksissa. 

– Tutkimus A on kaikille yrityksille yhteinen tutkimusosio, jonka yritykset tilaavat 
etukäteen sovitun kiinteän osuuden maksamalla ja ohjaamalla sitä yhteisesti. 
Se muodostaa siis eräänlaisen kiinteän rungon koko rinnakkaishankkeelle ja 
takaa tutkimuslaitoksille tasaisen resursoinnin sen läpi.

– Tutkimus B on rinnakkaishankkeen tutkimuslaitoksilta erikseen tilattava 
tutkimusosuus, johon voi kuitenkin osallistua vain osa yrityksistä, joiden 
intresseissä ko. tutkimusaihe on.

– Tutkimus C on yritysten omaa, aiheeseen liittyvä tutkimusta, johon voi tilata 
tutkimustyötä ja palveluita ulkopuolisilta tahoilta.

• Tutkimusosioiden sisällöt täsmennetään alkuvaiheen workshopeissa 
kun rahoitustilanne selviää

ABC



Yhteistyö: 1.vuoden teematyöpajat
Nro Teema Kuvaus

1 Yhteistoiminnalliset mekanismit Big room konseptista on jo kokemuksia. Työpajan lähtötietona on selvitys erilaisista Big konsepteista

sekä niiden kokemuksista. Työpajassa keskitytään evidensseihin ja Big Room toiminnan käytännön

esteisiin sekä niiden poistamiseen.

2 Tuotannon virtaaminen Tuotannon virtaaminen perustuu ”one piece flow” ajatteluun. Suunnittelua kuitenkin tilataan

jatkuvasti suurissa erissä. Tahtiaikatuotanto edellyttää parempaa suunnittelun ja rakentamisen

integrointia. Työpajassa keskitytään ymmärtämään virtauksen logiikoita ja opitaan muiden

toimialojen käytännön casesta. Työpajaan kutsutaan mukaan jo tuotantoa virtauttaneita yrityksiä

muilta toimialoilta. Konsortio tarvitsee pilottihankkeita ja niiden tuloksia RAIN-hankkeen aikana.

3 Projektisysteemin suunnittelu Tällä hetkellä projektisysteemejä ei riittävästi systemaattisesti suunnitella. Työpajaan mennessä on

kehitetty ensimmäinen malli, joka kuvaa projektisysteemisuunnittelun tärkeimmät elementit.

Työpajassa tarkastellaan kehitettyä mallia ja parannetaan sitä Tilaajan ja päätoteuttajan

näkökulmista. Työpajaan osallistuu tilaajaorganisaation henkilöitä.

4 Integraatiokyvykkyys Teematyöpajassa käsitellään ensimmäisiä benchmarking tuloksia panostusten eroista

integraatiokyvykkyyksissä Suomen ja Yhdysvaltojen/Australian välillä. Tutkimus on rajattu

koskemaan projektitasoa. Teematyöpajassa käsitellään eroja, syitä niihin sekä laaditaan

toimenpideohjelmaa kehitystuotoksiksi yritysten käyttöön.

5 Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta Teematyöpajassa käsitellään toiselta toimialalta oleva käyttäjälähtöisen tiedonhallinnan

toimintamalli. Kuvataan käyttäjälähtöinen tiedonhallintamalli. Työpajassa mukana käyttäjiä (omistajia

ja huoltoyrityksiä)

6 Integraatiokyvykkyys Teematyöpajassa käsitellään ensimmäisiä Suomesta tehtyjä analyysejä integraatiokyvykkyyden

kehittämisestä projekteilla. Työpajassa keskitytään tulosten analysointiin ja johtopäätöksiin.

7 Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta Teematyöpaja fokusoituu käyttäjärajapintaan ja siihen liittyviin prosesseihin. Työpajassa mukana

käyttäjiä (omistajia ja huoltoyrityksiä)

8 Yhteistoiminnalliset mekanismit Työpajaan mennessä on laajasti käytössä evidenssiä yhteistyötä edistävistä mielenkiintoisimmiksi

alustavasti arvioiduista prosesseista. Tutkimus-paketin A sekä yrityskohtaisten tutkimus- ja

kehitystehtävien avulla. Teematyöpaja keskittyy tulosten analysointiin ja jatkojalostukseen.

9 Tuotannon virtaaminen Teematyöpajassa keskitytään erityisesti suunnittelutuotannon virtauksen esteiden tunnistamiseen ja

poistamiseen onnistuneiden casejen avulla.

10 Projektisysteemin suunnittelu Teematyöpajassa käsitellään tutkittuja tuloksia Tutkimuspaketin A tuotoksista sekä tilaajan

integroiman että päätoteuttajan integroiman projektisysteemin avualla.



Osallistavat kokouskäytännöt 
– tutkimustuloksia Infra-hankkeista 

4-2-2014

RAIN - Rakentamisen integraatiokyvykkyyden 

kehittäminen

Työpaja 21.03.2016

Kalle Kähkönen

Rakennustuotanto ja -talous

Tampereen teknillinen yliopisto



Osallistavat kokouskäytännöt –

tutkimustuloksia Infra-hankkeista 

1. Kommunikoinnin ja päätöksenteon 

tyylilajit

2. VIREsmart –tutkimushanke

3. Tutkimuskohteena vuorovaikutus

– Asiantuntijakokoukset

– Yleisötilaisuudet

4. Johtopäätöksiä

Department of Civil 

Engineering
11



Kommunikoinnin ja 

päätöksenteon tyylilajit

1. Ohjaava kommunikointi ja päätöksenteko
– Noudatettavat ohjeet

2. Keskustelu
– Ideoiden jakaminen parhaan mahdollisen ratkaisun 

löytämiseen

– Puheenjohtajalla (administrator) keskeinen rooli

3. Dialogi
– Usein tavoitellaan uudentyyppisen yhteisen ymmärryksen 

muodostamista

– Epämuodollisuus ja joustavuus olennaista (adhocracy)

Department of Civil 

Engineering
12



VIREsmart –tutkimushanke

”Kehitetään yhdessä virtuaaliteknologioita 

hyödyntävää toimintamallia osallistavasta, 

vuorovaikutteisesta rakennetun ympäristön 

suunnittelukäytännöstä.”

Department of Civil 

Engineering
13



VIREsmart 
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Engineering
14



VIREsmart 
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VIREsmart 
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VIREsmart 
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VIREsmart 
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VIREsmart 
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VIREsmart 

Department of Civil 

Engineering
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Esittely 15%

Keskustelu 85%



VIREsmart 

Department of Civil 

Engineering
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VireSMART

Department of Civil 

Engineering
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VireSMART

Department of Civil 

Engineering
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VireSMART

Department of Civil 

Engineering
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VireSMART

Muita sisältyneitä tutkimuskokonaisuuksia 

• Tabletit maastokävelyillä

• Virtuaalitila kokousympäristönä

• Osallistavien kokousten suunnittelu ja  

kokousmenetelmät

– Pienet tilaisuudet 

– Isot tilaisuudet

Department of Civil 

Engineering
25



Johtopäätöksiä

• Osallistavat kokoukset ovat vielä suhteellisen 

uusi toiminnallinen tapa. 

– Kokouksen suunnittelu

– Tehokkaat työ- ja toteutusmuodot

• Olennaista on dialogin edellytysten 

luominen.

• VIREsmart vuorovaikutusta koskevat tulokset 

selittävät eri kommunikointimentelmien 

mahdollisuuksia.
Department of Civil 

Engineering
26



VIREsmart -tulosaineisto

• Porkka, J., Rekola, M., Kuula, T., Saari, L., Hyvärinen, J., Valori, K., Stenlund, O.,  

Kähkönen, K., ja Rannisto, J. (2015) Osallistava kokouskäytäntö rakennetun 

ympäristön suunnittelussa - VIREsmart LOPPURAPORTTI, VTT-R-02294-15, 

VTT, Espoo, 60 s. 

• Porkka, J., Rekola, M., Kuula,T., Kähkönen, K. and Rannisto, J. (2014) : 

Implications On Facilitating Interaction In Public Hearings With Virtual Models, 

Proceedings of 14th International Conference on Construction Applications of Virtual 

Reality in Construction and conference on Islamic Architecture, ConVR 2014, 16-18 

November 2014, Sharjah, UAE, 10 pp.

• Porkka, J., Kuula, T., Kähkönen, K. and Rannisto, J.,(2013) Virtual Reality for 

Meeting Interaction in Infrastructure Construction Projects, 13th International 

Conference on Construction Application of Virtual Reality, Dawood, N. & Kassem, M. 

(eds.), ConVR 2013, London, UK October 30-31, 2013, pp. 454-362. 

• VIREsmart YouTube –tulosvideot englanniksi ja suomeksi

Department of Civil 

Engineering
27



INTEGRAATIOMEKANISMIT

28

Professori Harri Haapasalo

Oulu yliopisto Tuotantotalous

University of Oulu / Industrial Engineering and Management 23.3.2016
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INTEGRAATION TARKOITUS

Rakennushanke

Integroida hankkeen toimijat aikaisessa 

vaiheessa, jotta voidaan 

- Määritellä hankkeen tavoitteet

- Identifioida osapuolet

- Identifioida tarpeet ja vaatimukset 

- Tasapainottaa ne hankkeen parhaaksi

- Ohjata ja optimoida hanketta sen 

suunnittelun ja toteutuksen aikana



PERINTEINEN TOIMINA VS INTEGROITU 

AJALLINEN NÄKYMÄ



ORGANISAATIOIDEN VÄLISEN 

INTEGROINNIN HALLINTA

• Integroinnin tarve syntyy
• Tehtävien ja tehtäväympäristön epävarmuudesta ja 

monimutkaisuudesta

• Organisaation eri funktioiden/osastojen välisestä 

riippuvuudesta
• erilaistumisen ja erikoistumisen tarve organisaatiossa: 

markkinointi, tuotanto, taloushallinto, suunnittelijat, rakentajat..

-> Tiedon ja osaamisen siirto organisaatiossa tärkeää tehokkaan 

toiminnan saavuttamiseksi, “pyörän uudelleen keksimisen” 

välttämiseksi ja mm. kriittisen osaamisen menettämisen vuoksi.



ORGANISAATIOIDEN VÄLISEN 

INTEGROINNIN HALLINTA

• Riittävä integroinnin taso: 
• Kaikki integrointi ei hyvästä, sillä integroinnilla on aina 

kustannuksia

FIT

• Integrointimekanismit
• ”työkaluja”, joiden avulla pystytään hallitsemaan 

epävarmuutta ja monimutkaisuutta organisaatiossa 

• Integrointidynamiikka: 
• Integroinnin sopeuttaminen tilanteissa, joissa ympäristö 

epävarma, prosessit eivät lineaarisia, eivät helposti 

analysoitavissa ja vaativat joustavia järjestelyjä ja 

sopeutumista muuttuviin asiakastarpeisiin

Integrointimekanismien 
luonne ja intensiteetti

Informoinnin 
prosessoinnin ja 
integroinnin vaade



INTEGROINTIMEKANISMIT

• Rakennusteollisuudessa käytetty integrointimekanismien 

jaottelu (Mitropoulos and Tatum, 2000):

• Sopimuksellinen: esim. tavoitteiden asetanta, kannustimet, 

suunnitelmat, viralliset säännöt ja käytännöt

• Organisatorinen (ohjeistukset, rakenteet & epävirallinen 

vuorovaikutus): esim. organisaatiokaaviot, integroivat henkilöt, 

koordinoivat yksiköt, standardoidut projektiraportit, toimintaa 

tukevat prosessit, yhteiset kokoukset/työpajat, yhteinen 

työskentelytila (Big Room)

• Teknologinen: standardoitu informaatio- ja 

kommunikointiteknologia (BIM, Last Planner, Lync…)



INTEGRAATION TASOJA

Tiedon ja informaation merkitys kriittinen



• Projekti-identieetin konsepti: keino

tutkia asioita allianssihengen takana.

• Organisaation identiteetti (“keitä me 

olemme organisaationa”):
• Projektin ominaispiirteet, keskeinen tarkoitus, arvot, 

kulttuuri ja projektin tapa erottautua muista hankkeista.

• Projekti-identiteetin muodostumiseen vaikuttavat

mekanismit
• Vaikutus hankkeiden johtamiseen

->Identiteetillä suora yhteys organisaation menestymiseen

IDENTITEETTI?
- Mitä me edustamme? 

- Mitä me haluamme olla?

- Mitä eristyistä meissä
on?

- Miten me olemme
erilaisia/samanlaisia kuin
muut?



IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN

Yhteiset 
tavoitteet

Yhteistyöhön 
perustuvat 

toimintatavat

PROJEKTI-
IDENTITEET-

TI & 
ALLIANSSI-

HENKI

Ihmiset 
”oikealla” 
asenteella

Yhteinen 
ymmärrys 
allianssin 

toiminnasta

Visuaaliset 
symbolit

Imagon 
rakentaminen 

ja 
sidosryhmä-
kommuni-

kointi

- Tilaaja avainasemassa luomalla 

mahdollisuudet yhteisen 

identiteetin muodostumiselle

- Tärkeää 

allianssihankkeissa, mutta 

myös muissa hankkeissa

- Ennemmin valinta- kuin 

kustannuskysymyksiä?

- Projektien alku keskeistä 

aikaa yhteisen identiteetin 

luonnille

- Yhteisen suunnan määritys 



KÄYTETYT INTEGROINTIMEKANISMIT

Integrointimoodi Suunniteltu integrointimekanismi Muutokset 

integrointimekanismeissa

Muutoksen

aiheuttajat

Sopimuksellinen • Tavoitteiden asetanta (aikataulu, 

turvallisuus, käytettävyys ja julkinen 

kuva)

• Suorituskykykannustimet

• Muutokset alihankkijoiden 

kannustimissa

• Avaintulosaluemittareiden 

kyseenalaistaminen 

(julkinen kuva)

• Huomatut puutteet

ja tyytymättömyys 

käytänteisiin

Organisatorinen Ohjeistukset

• Organisaatiorakenne ja työkuvaukset

• Henkilöstön jatkuvuus

• Projektiraportit ja ohjeistukset

Rakenteet ja epäformaali

vuorovaikutus

• Poikkiorganisatoriset tiimit (tiet, 

silta, tunneli, tekniset systeemit, 

kommunikaatio)

• Koordinoivat elimet ja roolit 

• Yhteistoiminnallisen työskentelyn 

prosessit  (esim. TGV, Last Planner) 

• Poikkiorganisatoriset kokoukset

• Jaettu tila Big Room

• Yhteiset arvot ja vuorovaikutus

• Uudet roolit ja työnkuvat 

• Suuri avainhenkilöiden

vaihtuvuus (esim. 

suunnittelupäällikkö)

• Alihankkijoiden integrointi 

riskienhallintaan

• Elykeskus lisättiin 

allianssin johtoryhmään 

sekä edustajia alaryhmiin

• Innovaatioprosessin

kevennys

• Big Room työskentelyn 

muutokset

• Odottamattomat 

muutokset 

ulkoisissa 

olosuhteissa 

• Oppiminen

• Huomatut

puutteet

Teknologinen • BIM

• Projektipankki

• Visuaaliset ja virtuaaliset työkalut

• BIM:n käytön lisääminen

• Last Planner 

työskentelytavan muutokset

• Oppiminen



MAHDOLLISUUKSIEN HALLINTA

RISKIT
UHKAT MAHDOLLISUUDET

• Monimutkaiset ja suuret projektit sisältävät paljon 

mahdollisuuksia osallistuville yrityksille 

• Suuret projektit eivät ole onnistuneet hyödyntämään uusia 

mahdollisuuksia projektiverkostoissa puuttuvien yhteisten 

käytäntöjen ja osaamisen vuoksi. 

->Huomio kiinnittyy useimmiten uhkiin, jolloin mahdollisuuksien 

hallinta on jäänyt ennemminkin reaktiiviseksi toiminnaksi 

hankkeissa



Suomalaisia Big room sovelluksia
- case Intensiivibigroom

• Lauri Merikallio

• Otto Alhava



Big room

Määritelmä:
Projektin eri osapuolten eli tilaajien, suunnittelijoiden sekä 
rakentajien ja usein myös käyttäjien yhteinen työskentelytila 

(The Big Room is an on-site co-location space that physically brings together owners, 
designers, builders, and often facility operators to work together)



Big room

Joitakin Big roomiin rinnastettuja käsitteistöjä ovat olleet

• Käyttäjäsessio (show room)
• Työpaja
• Solmutyöskentely
• Projektihuone
• Virtuaali-Big room
• Intensiivi-Big room
• Komentokeskus (war room)

Tulisiko käsitteistö selkeyttää ja julkaista? (esim. www.lci.fi)

http://www.lci.fi/


Solmutyöskentely

• Solmutyöskentelyllä tarkoitetaan rakennusten suunnittelun ja 
toteutuksen prosessiin sisältyvää eri toimija- ja asiantuntijatahojen 
välistä tiivistä yhteistyötä. Sen tavoitteena on hyödyntää 
osallistujien paras asiantuntemus ennakoivasti, oikeassa paikassa ja 
oikeaan aikaan, jolloin tulokseksi saadaan paras ratkaisu parhaalla 
kustannustehokkuudella. Eri erityisalojen peräkkäin suorittamia 
tehtäviä tiivistetään tehtäväksi samanaikaisesti, jolloin 
rakennusprosessi nopeutuu.

• Ylätason solmut niveltyvät rakennushankkeen vaiheisiin ja 
päätöksentekoprosessiin, jossa asiantuntijoiden tiiviillä yhteistyöllä 
parannetaan prosessin laatua, nopeutetaan prosessin toteutumista 
ja sen vaatimaa päätöksentekoa. Projektitiimin tasoisissa solmuissa 
eri alojen asiantuntijat kokoontuvat ratkaisemaan 
rakennushankkeen osavaiheissa ilmeneviä kriittisiä tehtäviä tai 
ongelmia.

Lähde: Pre-ohjelman Modelnovatyöpaketti



Big room-toiminnan tavoitteet

• Vuorovaikutus käyttäjien, tilaajien ja sidosryhmien kanssa

• Toimijoiden integrointi, pois siiloista

• Systemaattinen intensiivinen työskentely (työpajat)

• Nopea tiedonvälitys (vapaamuotoinen kanssakäynti, nopeat palaverit, 
visuaalinen ohjaus, etc..)

• Luova ympäristö, (enemmän ideoita, nopeampi ongelmanratkaisu)

• Luottamus, läpinäkyvyys



Big room sovelluksia
Määritelmä Kuvaus Esimerkki

Täysaikainen koko 
projektin Big room,

Lähes kaikki projektin henkilöt työskentelevät Big roomissa USA, Australia

Täysiaikainen Big room Projektin eri vastuutahojen avainhenkilöt työskentelevät Big
roomissa, kaikki työpajat ja kokoukset ovat Big roomissa. 
Konseptiin voi kuulua myös useamman paikkakunnan Big
roomeja

Rantatunneli,
Tampereen Ratikka, 
Finavia 
TaaLa etc.

Osa aikainen Big room Sovitun lukujärjestyksen mukaan työskennellään esim. 1-2 
päivää Big roomissa työpajoissa sekä vapaamuotoisemmin. 
Toimintaan osallistuvat eri vastuutahojen avainhenkilöt.  
Sovelletaan pääsääntöisesti suunnitteluvaiheessa, jolloin fokus 
käyttäjälähtöisyydessä ja tilaajan tavoitteissa sekä suunnittelun 
ohjauksessa

Finavia, Järvenpään
Terveystalo, Kainua, 
TaaLa, Siltasairaala 

Intensiivi Big room Firan kehittämä toimintamalli, jossa vahva fokus arvonluonnissa 
sekä integroiduissa rinnakkaisissa suunnitteluprosesseissa 
(Integrated Concurrent Engeneering, ICE) 

Projektihuoneet, war
room

Projektin ohjaukseen tarkoitettu tila, jossa projektin johtamista 
tuetaan visuaalisella ohjauksella. Tilassa pidetään projektin 
kokoukset/työpajat 

Virtuaalinen Big room Ideaalitapauksessa suuri osa Big roomin
yhteistoimintamekanismeista voidaan toteuttaa virtuaalisuutta 
tukevien työkalujen avulla paikasta riippumatta, kuten työpajat, 
LPS.  



Kokemuksia Big room toiminnasta
10 Insights to Big Room Success

Based on experience, DPR recommends some items for making big rooms a success:

• Right technology: Build a technology infrastructure to support needs (i.e., Smartboards, collaboration platform such 
as Projectwise, etc.).

• Organize by clusters: Arrange people not by company but by production team or clusters (i.e., MEP team for 
particular scope sits together).

• Well-planned meetings: Develop detailed agendas that include topic, time, primary facilitator and required 
attendees for all hands meetings. Not everyone has to sit through every part of every meeting. Use models as much 
as possible during meetings.

• Time to work: Schedule time for production work…a no meeting time!

• ICE, ICE, ICE!: Encourage integrated concurrent engineering (ICE) sessions and plan them.

• Daily huddle: Gather every day to address any latency issues and adjust teams accordingly.

• Respect time: Recognize team members who have a smaller role and align meetings to take advantage of their 
expertise when they are in the big room.

• Be practical and tactical: Allow for tactical organizational issues to be considered. For example, update numbers for 
target value design one week and MEP another week to facilitate rapid cost feedback but not every week to give 
teams time for production work.

• Use a parking lot: Park items to stay on track and tackle later.

• Plan the space: Provide lots of open wall space for process planning and displaying of public metrics. Have small 
rooms available for smaller meetings (4-6 people) and larger conference rooms for all hands meetings.

Lähde DPR Construction



INTENSIIVI-BIG ROOM VAATII TUNNEÄLYÄ

Otto Alhava

RAIN kick ass



(MIES-)INSINÖÖRI PUHUMASSA TUNTEIDEN

TÄRKEYDESTÄ…?

RAKENNUSALALLA?







MIKSI RAHAA PALAA SUUNNITTELUVAIHEESSA?

Nykytoiminnan haasteet:

• ARVON TUHOUTUMINEN (tehdään vääriä asioita oikein): jatkuva 
uudelleensuunnittelu, liian pitkälle viedyt suunnitelmat liian aikaisin

• RISTIRIITAISET SUUNNITELMAT: muutoksenhallinta ei toimi

• TOIMIMATTOMAT RATKAISUT: Kustannusten nousu ja aikataulun 
venyminen työmaalla 

• JATKUVA RYNTÄÄMINEN: hankinnat tehdään väärillä tiedoilla, 
työsuunnittelua ei ennätetä tehdä työmaalla, teollisen tuotannon 
tehokkuutta ei saada hyödynnettyä 

• KESKITTYMINEN EPÄOLEELLISEEN: työnteosta sanktiointiin ja 
sanktioiden välttelyyn

Seurauksena asiakkaan käyttöarvon ja asiakaskokemuksen

tuhoutuminen.



KULMAKIVEMME RAKENTAMISEN

MUUTTAMISESSA PALVELUKSI

1. Asiakasarvo luodaan YHDESSÄ asiakkaan kanssa

2. Asiakas päättää mikä on arvokasta

3. Meidän täytyy suunnitella rakennuksen käyttöä asiakkaan kanssa, ei pelkästään 

rakennusta 

51

Arvo 

luodaan 

yhdessä

Integroiva

toimintamalli

Rakentaminen

on 

palvelua



MITÄ YHTEISTÄ ON RAKETTITIETEELLÄ JA

RAJAMÄEN UIMAHALLILLA?



…KAKSI SANAA!



Firan
Intensiivi
Big Room

Value co-creation

Service Dominant Logic (SDL)
Service competition

40-40-20 -sääntö

Big Room

Integrated
teams

ICE

VDC

Obeya

Project Damager

Uusi
kaupallinen
malli

Concurrent
Design 
Facility



Intensive Big Room-sessio

Wrap-

up

IBR-

valmistelut

Laskenta

Ja

uudelleen

suuntaus

4h
seuraava

pv
2 pv

ennen

Start –up 2 pv Lopussa

Tulos-

analyysiKoulutus

tiimille
KPI

BO Back officeFO

Intro

ICE-

Työsken-

tely

IBR 

käytettävyys-

analyysi

Viikkosykli

Front office

Yes

No

FIRAN INTENSIIVI-BIG ROOM 2.0



INTENSIIVI-BIG ROOMIN TYÖKALUT PÄHKINÄNKUORESSA

Visuaalinen 
johtaminen

käytössä

Rinnakkainen
työskentely:
tiimien 
tarkoituksen-
mukainen
ryhmitys

Vakioitu prosessi:
1. Asiakkaan tarve
2. Tekninen ratkaisu
3. Rakennustekninen 

ratkaisu

Fasilitointi:
orkesterilla

aina johtaja (joka ei ole 

samalla ryhmänvetäjä ja kirjuri)

Joustavuus: ulko-
osallistuja läsnä, voi 

tehdä muiden 
projektien töitä

Tavoitteellisuus:
Asiakkaan
avaintulos-

alueet ohjaavat

Käyttäytymis-
säännöt

Tietomalli-
pohjainen 
työskentely

Asiakas aina läsnä 
luomassa arvoa

Itse-
Reflektointi
Plus/Delta

Ihmiset

Prosessi

IT

Asiakas
Edellytysten luonti

Ydinkomponentit

Mahdollistajat

Yhteenveto, tehtävien 
anto, PPC-mittaus

Asiakkaan sujuva 
päätöksentekoprosessi



2) Vertaistuki:
Perinteinen 
yksinsuunnittelu
toimistoissa

Asiakas

5) Luottamus lisääntyy 
eksponentiaalisesti: 
Yhdessä ponnistelu 
yhteisten tavoitteiden eteen 
Big Roomissa

RAK

jne…

ARK
IBR #1 IBR #2 IBR #3

….
Suunnittelu-
prosessi 
alkaa

MIKSI IBR ON NIIN TEHOKAS?

4) Joustava etäosallistuminen:
Erikoisosaajat voivat työstää
useita projekteja

3) Oikea osaaminen paikalla
Ennakkotehtävät mahdollistavat
oikean asiantuntijan valinnan 
kumppanilla seuraavaan BR-
sessioon

1) Viiveet pois:
jokainen saa 
tarvitsemansa päätökset 
ja lähtötiedot



INTENSIIVI BIG ROOM - TUNNUSMERKISTÖ

Kriteeri

Aloituskriteerit 
Intensiivi-Big Room -

sessioille

Yhteinen organisaatio nimetty (henkilöt ja roolit)

Asiakkaan päätöksentekoprosessi kuvattu (BR:ssä sekä sen ulkopuolella)

Asiakkaan KPI:t kuvattu: avaintulosalueet

Big Room-koulutus pidetty projektiryhmälle

Suunnittelusopimukset: integroiva palkkiomalli + IBR-työskentely

Suunnittelun aloituksen mahdollistava sopimus Firan kanssa

Valmistumiskriteerit
IBR-session 
valmistelulle

Valmisteltu ryhmäjako sekä aikataulutus tehtäväpohjaisesti

Etukäteistehtävät jaettu, lähetetty ja varmistettu vastuullisille

Koostettu ja toimitettu lähtötiedot osallistujille

Aloituskriteerit IBR-
sessiolle

Vastaanotettu etenemisilmoitukset ja AP-status osallistujilta

Päivitetyt avaintulosalueet, PPC ja sovitut mittarit + luokiteltu poikkeamat

Sovitut projektin tulosteet seinillä päivitettynä: yhteiset pelisäännöt, jne.

Alustuksessa: 1) tavoitteet, 2) toimintatapojen parannukset, valmennus, PPC-status
ja AP-lista, 3) tehtävänjako, vastuulliset ja aikataulu

Big Room –varustus: pienryhmätyötä tukeva ympäristö, näytöt, 
tietoliikenneyhteydet jne.

Onnistumiskriteerit 
IBR-sessiolle

Rinnakkaistettu ryhmätyö: tavoitteisiin pääsy, kirjaukset ja aikataulussa pysyminen

Tavoitteellinen johtaminen: tulokset mitattavissa ja edistyminen osoitettavissa 
asiakkaan avaintulosalueiden suhteen

Firalaiset tai projektihenkilöstö suoriutuvat avainrooleissa tavoitteiden mukaisesti 
(ydinryhmä jakaa tehtävät: johtaminen, fasilitointi, ryhmien veto sekä 
dokumentointi)

Tietomallipohjainen työskentelyt

Valmistumis-
kriteeristö

yhteenvedolle

Itsereflektointi: toimenpiteet ja seuranta (plusdelta)

Loki tapahtumista ja synteesi kehityksestä sekä suunnitelma muutoksista

Tulosten yhteenveto, AP-listan täydennys ja puutteiden havainnointi, seuraavan 
session alusta aihelista



TULOKSET?



ITSEREFLEKTOINNISTA POIMITTUA..

Paljon plussaa:

+”Saan juuri ne tiedot, mitä seuraavaksi tarvitsen 
suunnittelussa.”

+”Tähän olisi normitouhulla mennyt kaksi tai 
kolme viikkoa. Nyt se tehtiin kahdessa tunnissa.”

Vähän soraääntäkin

∆”Ottaa koville, joutuu rutistamaan neljä tuntia 
ihan tosissaan.” 



ARVIO – PEUKKU YLÖS – PEUKKU ALAS?



MITÄ SANOI PSYKOLOGI?

”Olen positiivisesti yllättynyt, mutta..”

Oletteko kiinnittäneet huomiota ihmisiin?
1. Miten motivoituneita ja innokkaita he 

ovat?
2. Miten he osallistuvat työskentelyyn?
3. Millaisen panoksen he antavat?
4. Millaisiin tuloksiin voisitte päästä?
5. Mitä asialle voisi tehdä?



ESIMERKKEJÄ HAVAINNOISTA BIG ROOM-
SESSIOSSA

Osallistuja
/rooli Olemus

Tunnetila 
ennen

Vireys-
taso

Mitä tekee ja kuinka 
paljon Asiakkaan huomioiminen

Tunnetila 
jälkeen

Vireystaso 
jälkeen

--

Tuli 
hoitamaan 
hommat, 

poissaoleva

Stressaan
tuneen 
oloinen

Perus

Tekee jonkin verran 
ainakin muita 

juttuja, poissa oleva

Ei tunnu kunnioittavan 
erityisesti asiakkaan 

edustajia.
Leipiintynyt Matala

-- Energinen
Varau-
tunut

Korkea

Tekee jotain muuta 
kuin tätä projektia, 

ei osallistu 
pienryhmätöihin. 

Keskeyttää tylysti
asiakkaan kesken 

lauseen.
Väsynyt Matala

--

Mukana, ja 
valmis 

tekemään

Rento, 
hyväntuu

linen

Semi-
korkea

Haluaa varmistaa 
että hommat on 

mietitty loppuun, 
haluaa myös että 

häntä palvellaan ja 
kuunnellaan

Xxx on kohtalaisen 
tyly,  tuntuu olevan 

ärtynyt tähän. Ei koe 
tulleensa työpajassa 

kuulluksi.

Valmis 
lähtemään 
kotiin. Ei 

hihku intoa

Perus

Mitä näille 
pitäisi tehdä 

alussa?

Mitä me 
teimme
väärin?





OHJAAJAN/ OHJAAJIEN ROOLI

Asiakas on ensisijaisen tärkeä Sinun toiminnallasi on suuri vaikutus ryhmän toimintaan 

Sinun vastuullasi on, että osallistujien osaaminen hyödynnetään asiakkaan 
ja Firan tavoitteiden mukaisten päätösten ja ratkaisujen tekemiseen
Ohjaajan ei tarvitse olla joka alan asiantuntija. Tärkeintä on saada  jokaisesta osallistujista irti heidän 
paras osaamisensa  ja yhdistää ne onnistuneet lopputuloksen varmistamiseksi.

Big room –päivä on työkalu hankkeen edistämiseen ja onnistumiseen. Kaikkien Big roomin
ominaisuuksien ja työkalujen tarkoitus on  tukea Big Room -päivän onnistumista ja siten 
tukea tavoitteen saavuttamista.
Jotta päästään onnistuneeseen lopputulokseen, pitää panostaa ja keskittyä suoritukseen sen 
saavuttamiseksi.

Ihmisiä tulee johtaa sellaisilla keinoilla, että vuorovaikutus ja yhteistyö 
tukevat tavoitteeseen pääsemistä.

Ohjaajalla tulee olla näkemys suunnitteluaikataulusta ja 
avaintekijöistä, jotta hän pystyy asettamaan tavoitteita ja 

ohjaamaan ryhmää niiden saavuttamiseksi. 

BR Fasilitointi
Ihmisten johtaminen

Suunnittelun ohjaus
Asioiden johtaminen

Tapaamisia tulee valmistella ennakkoon sekä ohjeistaa osallistujat valmistautumaan. Valmisteluun kuuluu 

mm. tavoitteiden asettaminen, oleellisen osaamisen kutsuminen paikalla, asioiden priorisointi jne.2. Projektityö

3. E-asiat: työkalupakki

4. Resursointi

5. Palvelulogiikka

6. Leadeship

1. Rakentamisen substanssi



FIRAN BIG ROOM – NEXT PHASE
TAVOITTEENA TUNNEÄLYKÄS BIG ROOM -TOIMINTATAPA

Itsetuntemus: miten itse reagoin, mitä tunnen ja 
miksi tunnen?

Miten havainnoin 
muiden

tuntemukset?

Miten osaan ottaa 
huomioon tai osoitan 
huomioivani muiden 

tuntemukset tai tunteet?

Miten toimin niin, että 
hankalia tilanteita ei 

synny 
Big Room -sessiossa?

Miten reagoin 
ongelmatilanteisiin? Miten 

korjaan tulehtuneen 
tilanteen 

Big Room -sessiossa?



NÄISTÄ OPEISTA SAATTAISI INSINÖÖRILLE OLLA

HYÖTYÄ MYÖS MUUALLA..?

Itsetuntemus: miten itse reagoin, mitä tunnen ja 
miksi tunnen?

Miten havainnoin 
muiden

tuntemukset?

Miten osaan ottaa 
huomioon tai osoitan 
huomioivani muiden 

tuntemukset tai tunteet?

Miten toimin niin, että 
hankalia tilanteita ei 

synny 
Big Room -sessiossa?

Miten reagoin 
ongelmatilanteisiin? Miten 

korjaan tulehtuneen 
tilanteen 

Big Room -sessiossa?
KOTONA

KOTONA

PUOLISONI
PUOLISONI



Rakentamisesta
palvelua?



KIITOS!

KYSYMYKSIÄ?

KOMMENTTEJA?

KRITIIKKIÄ?



Työpaja

Mitä näyttöjä/
evidenssejä tällä 

hetkellä

Miten projektien 
toteuttaminen 

muuttuu 
yhteistoiminnan 

näkökulmasta

Esteet ja niiden 
poisto

Mitä uutta tietoa 
tarvitaan?

Mitä 
yhteistoiminta-
mekanismeja 

kehitetään 
yhdessä?

Mistä tarvitaan 
evidenssiä?

J
A
T
K
O
J
A
L
O
S
T
U
S

OSA1 OSA2



Miten projektien toteuttaminen 
muuttuu seuraavan 3-5 vuoden aikana 

yhteistoiminnan näkökulmasta?





Mitä tavoitteita ja odotuksia 
yhteistoimintamekanismeille on eri 

hankeosapuolten näkökulmasta?

 Käyttäjä

 Tilaaja

 Suunnittelija

 Projektinjohtaja

 Rakentaja

 Materiaalitoimittaja



Työpaja

1. Millaisia evidenssejä/näyttöjä meillä on yhteistyömekanismien (esim. Big room, 
työpajat, solmutyöskentely, Last Planner Systeemi, simuloinnit käyttäjien kanssa 
etc..) hyödyistä 

a) Tutkittuna

b) Mutuna

2. Miten projektien toteuttaminen muuttuu seuraavan 3-5 vuoden aikana 
yhteistoiminnan näkökulmasta? Mitä esteitä on käyttää/hyödyntää tehokkaita 
yhteistyömekanismeja ja miten esteitä voidaan poistaa?

a) Miten muuttuu?

b) Mikä estää?

c) (Miten poistetaan esteet?)

Aikaa  yhteensä 40 min 

20-25 min ryhmätyö

5 min tuotosten esille laitto

10 min kiteytys



Työpaja

1. Mitä uutta tietoa tarvitaan yhteistyömekanismeista? 

2. Mitä yhteistoimintamekanismeja tulee yhdessä kehittää?

3. Mitä evidenssiä nykyisistä yhteistyömekanismeista tarvitaan? 

Aikaa 50 minuuttia

30 minuuttia ryhmätyö

5 minuuttia tuotosten esille laitto

15 minuuttia kiteytys



Board - Captures

Teematyöpajan 
ryhmätöiden tuotokset 
jalostetaan käyttöön 
ennen seuraavaa 
teematyöpajaa

http://post-it.com/plusapp
http://post-it.com/plusapp


Jatkotoimenpiteet

• Alustukset toimitetaan sähköpostilla RAIN-
jakelulistalla

• Tuotokset jalostetaan 

– Tutkimusosio A

– Ehdotuksia yrityksille yhteisiksi tutkimus- ja 
kehitystoimenpiteiksi 

• Tutkimus- ja kehitystulosten jakamisen 
pelisäännöt ja - tavat



Työpajan tuotokset

• Viedään soveltuvin osin www.lci.fi sivustolle 
sen jälkeen, kun konsortiosopimus on laadittu

Ilmoittaudu RAIN-jakelulistalle

miika.ronkainen@vison.fi

http://www.lci.fi/
mailto:miika.ronkainen@vison.fi


Seuraava työpaja

• Tiistaina 19.4 klo 12.00-16.00

Aiheena: Tuotannon virtaus

Työpajassa keskitytään ymmärtämään virtauksen 
logiikoita ja opitaan muiden toimialojen käytännön 
casesta.  Työpajaan kutsutaan mukaan jo tuotantoa 
virtauttaneita yrityksiä.  Konsortio tarvitsee 
pilottihankkeita ja niiden tuloksia RAIN-hankkeen 
aikana.


