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Agenda
08:30-09:10 Tilaisuuden avaus, Lauri Merikallio, Piia Sormunen

Johdatus aiheeseen, Lauri Merikallio

09:10- 10:00 Ryhmätyö 1: Big Room tilana, Big Room toimintatapana ja Big Room mindset

10:00-10:10 Tauko

10:10-10:30 Case esimerkkejä Big Room toiminnasta, Lauri Merikallio, Piia Sormunen

- Pienen projektin Big Room, Case pienen projektin Big Room

- Osaviikkoinen Big Room, T2 allianssi

- Täysipäiväinen Big Room konsepti, Rantatunneli

10:30- 11:00 Ryhmätyö 2: Mikä estää ja mikä tukee sitoutumista Big Room toimintaan? 

11:00-11:10 Tauko

11:10-11:25 Big Room toiminnan tiedonhallinta ja viestintä,  Piia Sormunen

11:25-12:10 Ryhmätyö 3: Big Roomin perustaminen 

12:10- 12:30 Valmennuksen arviointi ja päätös, Lauri Merikallio, Piia Sormunen



Valmennuksen tavoitteet

• Kiteyttää tehokkaan Big Room toiminnan keskeiset 
elementit

• Perehtyä Big Room toiminnan tiedonhallintaan ja viestintään

• Käydä Case esimerkkien avulla läpi erilaisia Big Room
toimintamalleja

• Suunnitella erilaisten Big Roomien perustamista

• Pääpaino valmennuksessa on ryhmätyösessioissa, joissa 
kehitetään tehokkaan Big Room toiminnan elementtejä.



Johdatus aiheeseen, Lauri Merikallio 



Mikä on Big Room?

❑ Tila, joka fyysisesti tuo yhteen käyttäjät, 
tilaajat, suunnittelijat ja rakentajat (tila)

❑ Tukee eri osapuolista koottujen tiimien 
toimintaa (yhteistoimintamekanismit)

❑ Perustuu käyttäytymiseen, jossa keskiössä 
asiakas sekä tiimin yhteistyö (mindset)



Kuulostaako tutulta?

❑ Tieto ei kulje eri osapuolten välillä

❑ Aikataulu ei pidä, kustannukset kasvavat

❑ Osaoptimointi, ei sitouduta yhteisiin 
tavoitteisiin 

❑ Kokoukset eivät vie työskentelyä eteenpäin

❑ Päätökset eivät jalkaudu



Miksi Big Room?

Tilaajan/käyttäjän tavoitteiden toteuttaminen ja osapuolten työskentely muussakin 
kuin kokousmoodissa

• Epämuodollinen jatkuva kanssakäyminen

• Systemaattinen työpajatyöskentely

• Enemmän ideoita ja innovaatioita, parempia ratkaisuja

• Nopeampi ja parempi ongelmanratkaisukyky, kommunikaatio ja toteutus

• Luottamuksen rakentuminen

• Lupausten pitäminen

• Oppiminen ja kehittyminen

• Käyttäjät mukaan - show room!



Big Roomin keskeiset hyödyt

• ”Parhaimmillaan Big Room on hyvin valmisteltua, samassa paikassa tapahtuvaa 
suunnittelutyötä.”

• ”Big Room -työskentely on todella motivoivaa. 
Työskentelytapa on innostava ja tehokas!”

SUORA JA 
NOPEA 

TIEDONVAIHTO

LUOTTAMUS
OPPIMINEN JA 
KEHITTYMINEN

Pois ”siilokäyttäytymisestä”

Parempaa 
yhteistyötä –
parempia tuloksia

Yhteinen ymmärrys 
tavoitteista ja keinoista 
miten ne saavutetaan



Big room - konsepteja

➢Täysiaikainen – 5 päivää viikossa

➢2-3 päivää, työpajat, työskentely + virtuaalisuus

➢2-3 päivää viikossa, keskitytään  työpajoihin ja 
kokouksiin

➢1 päivää viikossa, keskitytään työpajoihin ja 
solmutyöskentelyyn

➢Työpaja- ja solmutyöskentely hankkeen 
etenemisen mukaan



Toimivat tilat
❑Tilasuunnittelu: 

▪ yhteistyötä tukevat tilat, jotka eivät ”lokeroi” ja 
aseta raja-aitoja eri tiimien tai yksilöiden välille

▪ tiimi- ja yksilötyö
• Tilat työpajatyöskentelyyn, virtuaalitapaamisiin, hiljaiseen 

työskentelyyn 
• Kiinteät työpisteet/työpisteet etätyöntekijöille

❑Visuaalisuuden hyödyntäminen
▪ Seinien & tilanjakajien hyödyntäminen
▪ Näytöt

❑Virtuaalisuus
▪ Varmistettava mahdollisuus osallistua kokouksiin 

ja nähdä visuaaliset elementit myös etänä



Big Room toiminta

❑ Tilaajan tavoitteiden sisäistäminen
❑ Yhdessä suunnittelu
❑ Yhteinen aikatauluohjaus (Last

Planner Systeemi)
❑ Yhdessä oppiminen
❑ Ad- hoc keskustelut
❑ Tiimin kehittäminen
❑ Ongelman ratkaisu
❑ Kustannusten ohjaaminen
❑ Päätöksenteko
❑ Sitoutuminen
❑ Työhyvinvointi ja motivoituminen
❑ Reflektointi



Mielentila Big Roomissa

❑ Oppimista
• Jatkuva parantaminen, reflektio

❑ Tiimin rakentamista
• Avoimuus ja luottamus

❑ Yhteistä ongelmanratkaisua 
• Vuorovaikutus, kuunteleminen

• Eri näkökulmat

• Vaihtoehtojen tarkastelu



Big Room mielentilana

• ”Big Room –työskentely vähentää 
alisuorittamista.”

• ”Big Roomissa tärkeää on arjessa oleminen.”

• ”Tiimiytymisessä yhdessäolon erilaiset muodot 
jatkuvat myös Big Roomin ulkopuolella.”

• ”Big Room –työskentely on todella motivoivaa. 
Työskentelytapa on innostava ja tehokas!”



Big Room toiminnan perustaminen ja käyttöönotto

Koska:
❑ Niin aikaisin kuin mahdollista

Huomioitava:
❑ Konsepti pitää ensin huolella suunnitella
❑ Tilan on tuettava konseptia
❑ ICT-Infra kuntoon nopeasti
❑ Konseptin täytyy tukea projektin aikataulua
❑ Alussa pitää arvioida jatkuvasti Big Room toimintaa ja 

kehittää/virittää sitä
❑ Toimintatavat sovittava (LPS, tiedonhallinta, TVD, 

suunnitelmien lukitseminen, muutostenhallinta, 
jatkuva parantaminen) 

Ketkä osallistuvat:
❑ Konseptin suunnitteluvaiheessa vähemmän henkilöitä
❑ Minimissään eri toimintojen vastuuhenkilöt
❑ Isommissa projekteissa pysyvä työpaikka



Big Room toiminnan johtaminen

Big Room käyttäytymismallit

❑ Leadership – johtajuus
❑ Fasilitointi
❑ Pelisäännöt
❑ Viikkorutiinit
❑ Yhteiset tavoitteet



Big Room toiminnan johtaminen

Hyvän johtajan ominaisuuksia Big Roomissa:

❑ Rohkea
❑ Havainnoija
❑ Positiivisen energian kanavoija
❑ Motivoiva
❑ Tekee myös itse ja johtaa esimerkillään
❑ Kehittää yksilöitä ja tiimejä



Fasilitointi - työpajatoiminta

”Tehdä asiat helpommaksi tai auttaa  
etenemään helpommin ja tehokkaammin”

Hyvä fasilitoija:
• Havainnoi
• On näkemyksellinen
• Tahdikas
• Neutraali
• Innostunut ja innostava



Fasilitointi - työpajatoiminta

Työpajojen aiheita esim:

❑ Käyttäjävuorovaikutus/toiminnallinen suunnittelu
❑ Suunnitteluratkaisujen innovointi ja yhteensovitus
❑ Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
❑ Aikataulutus & yhteensovitus
❑ Ongelman ratkaisu
❑ Prosessin kehittäminen
❑ Jatkuva  parantaminen ja luottamuksen rakentaminen



Fasilitointi

Tavoite

Aika Ihmiset
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Big room toiminnan pelisäännöt

✓ Big room on meidän yhteinen projektityöskentelytila. 
Työskentelemme Big roomissa sovittuina ajankohtina, 
vaikka emme osallistu työpajoihin tai kokouksiin

✓ Noudatamme Big roomin lukujärjestystä 

✓ Pidämme hyvin suunniteltuja kokouksia ja työpajoja 

✓ Pienempiä palavereita voimme pitää aina tarvittaessa 
lyhyelläkin varoitusajalla

✓ Pidämme huolta siitä, että Big roomin seinillä oleva 
informaatio on ajantasaista ja siihen voi luottaa

✓ Noudatan sovittuja dokumentaatio- sekä 
tietomalliohjeita.

✓ Kannustamme toisiamme ideointiin, innovointiin ja 
hyvään yhteistoimintaan

✓ Pyrimme esittämään asioita visuaalisesti ja 
hyödynnämme siinä Big roomia tilana ja toimintatapana 
aina kun mahdollista

✓ Annamme muille työrauhan. Hyödynnämme 
kokoontumisille niihin varattuja tiloja. 

✓ Pidämme Big Roomin ICT:n käyttökunnossa koko ajan

✓ Pidämme Big roomin siistinä ja viihtyisänä 
työympäristönä

✓ Jaamme tietoa projektista aktiivisesti Big room-päivinä. 
Vältämme Big roomissa työskentelevien välillä laajoja 
sähköpostijakeluita aina kun se on mahdollista. 



BIG ROOM

PERINTEINEN
TOIMINTATAPA

BIG ROOM HAASTE



Johtaminen ja ohjaus

▪ Johtaminen

▪ Organisoituminen

▪ Roolitus

▪ Työkalut ja työtavat

▪ Asioiden eteenpäin vieminen

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus

▪ Yhdessä tekeminen

▪ Resurssien hyödyntäminen

▪ Tukeminen ja kannustaminen

▪ Luottamuksen rakentaminen

▪ Viestintä ja kommunikointi

Tuloksentekokyky

▪ Päätöksenteko

▪ Tulosten aikaansaaminen ja 
hyödyntäminen

▪ Tulosten sisältö ja laatu

Innovaatio- ja kehityskyky

▪ Ongelmanratkaisukyky

▪ Ideointi- ja innovointikyky

▪ Ratkaisujen löytäminen tilaajan 
tavoitteisiin

Mihin Big Room -työskentelyllä panostetaan?



Rakennushankkeiden menestystekijät

Big Room
toimintamalli

Integraatio-
mekanismit

Big Room työn tuottavuus

Koordinointi projektin 
parhaaksi

Tiimin 
yhteistoiminnallinen 
työskentelyprosessi

Reaaliaikainen 
tiedonhallinta

Reaaliaikainen viestintä

Menestystekijät

Selkeät Sopimukset Osaava Organisaatio Tehokkaat Teknologiat
Tiimin sosiaalinen 

älykkyys
Hukan 

poistaminen 
projektista

Tiedä aina, miksi 
teet jotakin

Minimoi 
kokousten 

määrä

Visuaalinen 
kommunikointi

Lopeta 
hyödytön 
toiminta



Ryhmätyö 1: Big Room tilana, Big Room
toimintatapana ja Big Room mindset



Roolit ja säännöt työpajatyöskentelyyn

• Valmentajat ohjeistavat 

• Ryhmäfasilitaattorit (pj) johtavat keskustelua ryhmissä ja 
vastaavat tulosten kirjaamisesta

• Osallistujat osallistuvat työskentelyyn

Säännöt:

1. Yksi asia per lappu

2. Lyijykynän ja kuulakärkikynä käyttö kielletty

3. Pienille lapuille- ideat, ehdotukset

4. Suurille lapuille- yhteenveto

5. Järjestä laput aina järjestykseen aiheittain



1. Mitkä ovat  
hyvän Big Room

tilan 
ominaisuudet?

3. Minkälainen 
mindset

ihmisillä tulisi 
olla Big Room
toiminnassa?

2. Millaisia 
yhteisiä 

toimintatapoja 
tehokkaassa 
Big Roomissa 

on? 

Ryhmätyö 1. Big Room toiminta (50 min)  

Ohjeistus ja
jakautuminen 

ryhmiin

Yhteenveto

Vaihe 3:

1. Piia ja Lauri kiteyttävät 
tulokset

Menetelmät: 
Me-We-Us + World Cafe

20 min + 5 min+ 5 min +5 min=35 min

10 min5 min

Vaihe 2:

1. Me- Jokainen pohtii asiaa yksin
2. We- Yhdessä ryhmässä
3. Ryhmien vaihto; (2 min+3 min)
4. US- Yhteenveto isoille lapuille 3-5 

tärkeintä näkökulmaa, laput samaan 
pohjaan 

Vaihe 1:

1. Jako kolmeen
2. Jakautuminen ryhmiin





Tauko 10 min



Case esimerkkejä Big Room toiminnasta, 
Lauri Merikallio, Piia Sormunen



Case: Pienten hankkeiden osallistavat toimintamallit

• Pienemmissä hankkeissa ei ole ”varaa” Big Roomiin, joten toimintaa on 
sovellettu hankkeen koko huomioiden

• Yhteisen tilan ja viikoittaisen Big Room päivän/päivien sijaan yhdistetään 
esim. säännöllisiä Skype-palavereja ja tarkoin valittuja, hyvin 
ennakkovalmisteltuja saman pöydän ääressä tapahtuvia tilaisuuksia

• Projektin viestintää ja tehtäviä hallitaan yhteisellä sähköisellä järjestelmällä. 
esim. Trello tai Microsoft teams.

• Jokaisella on oikeus ja velvollisuus nostaa ongelmia käsittelyyn viikoittaiseen 
Skype-palaveriin



Case: T2 allianssi

Rakennuslehti 27.06.2017 klo 13:29 

https://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/rakennuslehti/


Maanantai:

Big Room päivä

Last Planner 
aikataulusessio

Suunnitteluryhmä-
palaverit

Tiistai:

Big Room päivä

Erillissessioiden varaus 
tarpeen mukaan

Keskiviikko:

Big Room päivä

Suunnitteluryhmä-
palaverit

Viikon yhteenveto

Torstai:

Erillissessioiden varaus 
tarpeen mukaan

Viikkoraportin toimitus

Perjantai:

-seuraavan viikon agendan 
ja kokousmateriaalien 

toimitus osallistujille (PJ)

-avoimien tehtävien 
läpikäynti ja 

valmistautuminen Last
Planner aikataulusessioon

- Viikkokirje

Ideat ja innovaatiot 



Yhteenveto Big Room työkaluista
Yhteinen kalenteri - Gmail Reaaliaikainen tiedonhallinta –

Smartsheet
Last Planner seinä

Big Room ilmoitustaulu - Trello Big Room pikaviestipalvelu - Slack



Täysipäiväinen Big Room
Case - Rantatunneli

❑ Uuden toteutusmuodon tuoman 
mahdollisuuden lunastaminen

❑ Yhdessä, yhtenä tiiminä –
hankkeen parhaaksi – arvoa rahalle



Kehitysvaihe - organisoituminen

Tekniikkaryhmät:
❑ Tilaaja- suunnittelija – rakentaja- alikonsultit
❑ Tavoitteet
❑ Toimintatavat 
❑ Valmennus

Työpajat:
❑ Ideat ja innovaatiot
❑ Suunnitelmien yhteensovitus
❑ Aikataulut
❑ Toiminnan parantaminen
❑ Fasilitointi -> valmennettiin fasilitaattoreita

Tila:
❑ Monimuotoinen ja skaalautuva
❑ Virtuaalinen
❑ Kaksi Big Roomia



Big Room -toiminnan johtaminen

Keskeistä Big Room -toiminnan 
johtamisessa:

1. Päivittäisen toiminnan organisointi
• Viikkokello/viikkolukujärjestys
• Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa

2. Tiedon ja tietämyksen jakaminen
• Sovellukset  
• Yhteiset toimintatavat

3. Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi
• Tavoitteet, tulokset, toimintamalli, 

dokumentointi

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

1. 
viikko

aamupäivä Työntekijöiden 
viikkopalaverit

Työpajat Alueiden 
viikkopalaveri

Rakentamisen 
tekniikkaryhmät

Projektiryhmä

iltapäivä Työpajat Vierasryhmät  
Big room

2. 
viikko

aamupäivä Työntekijöiden 
viikkopalaverit

Työpajat Alueiden 
viikkopalaveri

Rakentamisen 
tekniikkaryhmät

SOR

iltapäivä Työpajat Vierasryhmät  
Big room

Suunnittelun 
tekniikkaryhmät



Voitettua haasteita

❑Kahdesta Big Roomista yhteen Big Roomiin

❑Suunnittelijoiden sitouttaminen Big Room
toimintaan

❑Aliurakoitsijoiden sitoutuminen Big Room
toimintaan

❑Käyttöönottoon sitoutuminen 

❑Lohkojen tukikohtien ja varsinaisen Big
Roomin integrointi

❑Ideat ja innovaatiot



Ryhmätyö 2: Mikä estää ja mikä tukee sitoutumista 
Big Room toimintaan?





1. Ryhmä

3. Ryhmä

4. Ryhmä

2. Ryhmä

Ryhmätyö 2. Mikä estää ja mikä tukee sitoutumista 
Big Room toimintaan? (25 min)  

Ohjeistus ja
jakautuminen 

ryhmiin

Yhteenveto

Vaihe 3:

1. Piia ja Lauri kiteyttävät 
tulokset

Menetelmät: 
Tuplatiimi + Me-(We)-Us 15 min

5 min5 min

Vaihe 2:
1. Työskentely samassa ryhmässä 

koko ajan
2. Me- Jokainen pohtii asiaa yksin
3. US- Yhteenveto isoille lapuille 3-5 

tärkeintä näkökulmaa, laput samaan 
pohjaan 

Vaihe 1:

1. Jako neljään ryhmään
2. Jakautuminen ryhmiin



Tauko 10 min



Big Room toiminnan tiedonhallinta ja viestintä, 
Piia Sormunen



Suunnittelutoimisto

Arkkitehtitoimisto

Työmaan toimihenkilöt

ESTEloki

Last Planner 
aikataulut

Big Room
sessiot

Viralliset 
kokoukset

Tuotannon 
aikainen 

suunnittelun-
ohjaus

RAPORTIT ANALYYSIT

ARKISTO TYÖLISTAT

TIEDONHALLINTA-
JÄRJESTELMÄ Asiakas

Tiedonhallinta projektissa

Päätökset
Tehtävät
Lähtötietotarpeet
Tiedoksi



Last Planner menetelmä 
Aikataulu Sisältö

SHOULD Yleisaikataulu Välitavoitteet ja niiden sisältö

SHOULD Vaiheaikataulu
(päivitetään esim 3 kk 
välein)

Alakohtaiset aikataulut ja niiden 
yhteensovitus

CAN Valmisteleva
suunnittelu 
(viikoittain)

Viikoittainen alakohtainen 
työsuunnittelu

WILL Viikkoaikataulu
(viikottain)

Lupaus tehtävien suorittamisesta
Alakohtainen tehtävien aikataulutus, 
tarvittavat lähtötiedot toisilta

DID Jatkuva 
parantaminen
(viikottain)

TTP% mittaaminen, juurisyiden
löytäminen, esteloki

Viikoittain tapahtuva LPS työskentely on Big Room toiminnan ydin. Työn tuottavuutta
mitataan TTP %, joka on myös mittari KAS3- vaiheen kannustinjärjestelmässä.

Vaiheaikataulu

Viikkoaikataulu



Tiedonhallinta- ja viestintäjärjestelmät

Big Roomeissa käytetyt 
järjestelmät

Microsoft Sharepoint

Microsoft Teams

Modelspace

Smartsheet

Trello

Slack

Projektipankit

(Excel)

Järjestelmiä joita testattu 
Big Roomin tiedonhallintaan

Basecamp

Confluence + Jira

Webforum

Järjestelmiä joiden 
soveltuvuutta tutkitaan

LOD Planner

Site Drive

LEANkit

ProjectManager

Worklist



Esimerkki Microsoft Sharepoint



Ryhmätyö 3: Big Roomin perustaminen 



Ryhmätyö 3: Big Roomin perustaminen (45 min) 

Roolit Open Spacessa

1. Ryhmän puheenjohtaja: Puheenjohtaja 
vetää kokouksen ja huolehtii siitä, että 
muistiinpanot tulee tehtyä. Puheenjohtaja 
tekee yhteenvedon työryhmän 
työskentelystä.

2. Osallistuja: kaikki muut paitsi 
puheenjohtaja. Osallistujat kiertävät oman 
mielenkiinnon mukaan ryhmiä.

3. Mehiläinen: kiertelee ympäri kokouksia 
”pölyttäen” ja levittäen tietoa kokouksesta 
toiseen

4. Perhonen: ei juurikaan osallistu kokouksiin  4 Periaatetta:
Kuka tahansa paikalle tullut on oikea henkilö
Mitä tapahtuukin, on oikea asia
Kun se alkaa, se alkaa
Kun se päättyy, se päättyy

Kahden jalan laki:
Jos et koe jonain hetkenä saavasi tai antavasi 
mitään, vaihda paikkaa 

1. Ryhmä 

Pienen kohteen Big
Room

3. Ryhmä

Täysipäiväinen 
Big Room

2. Ryhmä

2-3 päivän Big
Room

Työskentelymenetelmä:
Open Space työskentely

30 min Open space ryhmissä+
15 min yhteenveto








