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Sovellettu Big Roomeja
pidetty

>15 8-30 >200
Hankkeessa kappaletta

hankkeesta riippuen Firassa

Big Roomit Firassa 2014
lähtien

Big Roomeja
istuntoja



Vakioitunut toimintatapamme:
Intensiivi Big RooM



… BIM:stä, teknologiasta,
säännöistä, prosesseista,

koulutuksesta huolimatta meillä
oli projekteissa ongelmia

Aikataulu: Laatu: Budjetti:



Unohdimmeko
jotain?



Back
to the
studies
..



BINGO! EMOTIONAALISEN ÄLYKKYYDEN

MERKITYS RAKENTAMISESSA



Mitä löysimmekään ?  - tutkimusta Projektipäällikön
johtamistyylin vaikutus projektin suorituskykyyn

Fasilitaattorin ihmisten
johtamisen taidot

Tiimidynamiikka

Tiimin itsetunto

Projektin
tehokkuus: aika,

raha, laatu



Miten lähdimme
pureutumaan

asiaan?



(Mies-)insinöörit puhumassa ihmisten
johtamisesta ja tunteiden

tärkeydestä…?

RAKENNUSALAN SEMINAARISSA?



Mitä sanoi psykologi?

§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?

Olen positiivisesti yllättynyt, mutta..”



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,
poissa-
oleva

Stressaa
ntuneen
oloinen

Perus

Tekee jonkin
verran ainakin
muita juttuja,
poissa oleva

Ei tunnu
kunnioittavan

erityisesti asiakkaan
edustajia.

Leipiintynyt Matala

-- Energinen Varau-
tunut

Korke
a

Tekee jotain
muuta kuin tätä

projektia, ei
osallistu

pienryhmätöihin.

Keskeyttää tylysti
asiakkaan kesken

lauseen.
Väsynyt Matala

--

Mukana, ja
valmis

tekemään

Rento,
hyväntu
ulinen

Semi-
korke

a

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?



Teetimme laajan kyselyn…

Keskitymme kyllä
asiakkaaseen, entäpä

kumppanimme?

Yhteistyössä ja
viestinnässä ei koeta

olevan ongelmia?



… ja kyse taitaa olla lopulta Johtamistyylistä

Voisiko ihmisten
johtaminen olla selittävä

tekijä?

Suurin osa
(insinööreistä) johtaa

asioita, ei ihmisiä

Muutamat ovat
onnistuneet jo hyvin

ihmisten johtamisessa



Big Roomin roolit

Kapellimestari
Kapellimestari vastaa siitä, että
työskentely etenee konseptin
mukaisesti.

Arkkitehti
Arkkitehdillä on keskeinen rooli
suunnittelussa, joten yhteistyön
on sujuttava.

Asiakas
Asiakas-roolin edustajia voi olla
mukana monelta tasolta, mutta
aina on huolehdittava että
tarvittava päätösvalta on
edustettuna. Edustavat myös
käyttäjä-asiakkaan näkökulmaa.

Käyttäjä-asiakas
Käyttäjä-asiakaan
osallistumista työpajoihin
harkitaan tapauskohtaisesti.

Suunnittelijat
Suunnittelijoiden ryhmään
kuuluvat sekä aina työpajoihin
osallistuvat (rakenne, LVI,
sähkö) sekä tarvittaessa
osallistuvat (palo, geo,
akustiikka…).

Firan asiantuntijat
Ryhmään kuuluvat mm.
kustannus ja lvi-asiantuntijat,
rakennesuunnittelija sekä
johtajat / päälliköt.

Hankinta
Hankinnan rooli on tuoda
omat vaateet ratkaistavaksi.

Työmaa
Työmaata edustaa tyypillisesti
työpäällikkö tai vastaava
työnjohtaja. Olennainen rooli,
jotta suunnittelun ja työmaan
yhteispeli on saumatonta.



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

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.

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.



Miten käsityksemme muuttui – ihmisten johtamisen näkökulman
tuominen …. ?



Big Room arvoja
• Yhdessä tekeminen

• Tasa-arvoisuus
• Läpinäkyvyys

• Itseohjautuvuus
• Visuaalisuus - Tietomalli, piirustukset, aikataulu seinällä

• Kunnioitus ja kuunteleminen - jokainen on tärkeä
• Yhdessä oppiminen
• Jatkuva oppiminen



VALMISTAUTUMINEN

• Ennakkomateriaali luo jo tunnelman ja asettaa odotukset

• Tunnelman asettaminen

• Kuinka hankeryhmä ryhmäytetään?



TYÖSKENTELY

• Motivointi

• Virkistäytyminen

• Keskittyminen



Mitä seuraavaksi?



Mitä yritämme korostaa ja valmentaa
jatkossa Big Roomien vetäjille?

1. Hiljaisuus ei ole hyväksynnän merkki, se on huono signaali.

2. Kysy ja hae vaihtoehtoja

3. Visualisoi aina istunnon tavoitteet, määrittele tavoitteet
jokaiselle ICE-tiimille ja heidän tavoite suhteessa
asiakkaan tavoitteeseen.

Ohjeistetaan,
rohkaistaan ja
aktiivisesti
kuunnellaan

Arviointi,
päätöksenteko
ja neuvottelu

Kulttuuri

Jatkuva
itsereflektointi ja
parantaminen

4. Päätöksenteossa ja mahdollisissa erimielisyyksissä, muista
aina “mikä on parhaaksi projektille” ja “asiakas päättää
mikä on arvokasta” periaatteet

5. Älä hyväksy syyttelyä ja mikäli tapahtuu virhe tai erehdys,
etsi yhdissä tiimin kanssa juurisyy ja korjaa se, jotta sama
virhe ei tapahtuisi uudelleen.

6. Päätä tapaaminen esim. plus/deltaan ja tee vaadittavat
muutokset Big Room-prosessiin ja toimintatapoihin.



Kiitos – Kysymyksiä?

Rakennetaan yhdessä
fiksumpaa yhteiskuntaa!

@firaoy

#wearefira
#buildingmovement


