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Building on Innovation

Tällä hetkellä  integraation 
edistämisessä on keskitytty 
hankkeen eri osapuolien 
integraatioon, hankkeen 
päivittäisjohtamiseen sekä 
visuaaliseen ohjaukseen

Huomio tulisi keskittää myös eri 
toimijoiden organisaatioihin 
kyvykkyyteen! 

Linkki lähteeseen

http://lci.fi/blog/rain2_integrointi/


Big Room toimintaan osallistuu suunnittelutoimistosta yleensä hankkeen johto

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

Lähde: LCI Valmennus – Merikallio, Sormunen
14.5.2018  Toimistoilla työskentelee hankkeessa lukuisa määrä suunnittelijoita, 

joita Big Roomissa työskentelevät henkilöt johtavat



Building on Innovation

Miten hankkeen toimintamalli siirretään 
suunnittelutoimiston henkilöstölle?
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Tiedon virtautus
nousee tärkeään 
rooliin

Linkki uutiseen HS 13.9.2021

https://www.hs.fi/visio/art-2000008210800.html?share=ef97a490419d8ba1e05be3a9e7e550d5


17.9.2021

M365
Microsoft Teams

M365 Sharepoint

Projektinhallinta-
ohjelmistot

Koko hankkeen 
tiedonhallinta-

ympäristö

Yhteinen alusta hankkeen päivittäisjohtamiseen

Kommunikointi yhteisille ja yksityisille keskusteluille 

Avoimien asioiden, tehtävien ja päätösten hallintaan
• Päätökset
• Aikataulun mukaiset tehtävät
• Lähtötietotarpeet
• Muutostarpeet
• Selvitettävät kokouksissa tulevat asiat
• Esteet töiden etenemiselle
• Tiedoksi olevat asiat

• Big Room
• Projektipankki (suunnitelmat, aikataulut 

pöytäkirjat)
• Teams ympäristö (OneNote, viestit, planner….)
• Relaatiotietokannat (esim. Smartsheet)
• Sähköpostit
• Muut työkalut

• Projektinhallinta

Tiedonhallinnan 
tavoite

Meillä on oikea tieto 
oikea-aikaisesti 

oikeiden ihmisten 
käytettävissä

Tiedon virtautus

Etätyöskentelyn kanava (Teams kokoukset)

Digitaalinen reaaliaikainen tilannekuva
• Suunnittelun tilannehuone
• Raportointi tilaajalle
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Miten suunnittelutoimiston henkilökuntaa voidaan 
integroidaan paremmin hankkeeseen?

Sisäisten toimintamallien uudistaminen
• Henkilöstön Lean rakentamisen  periaatteiden ja työkalujen koulutus 
• Uudistetaan ja standardoidaan päivittäisjohtamismalleja

• Kokouskäytännöt
• Tiedon virtautus (standardoidut toimintamallit ja työkalut)

• Luodaan kokonaiskuvaa suunnittelun etenemisestä (tavoitteiden hallinta, aikataulu, 

valmiusaste, kustannukset) 

Hankkeen erityispiirteiden huomioiminen päivittäisjohtamisessa
• Perehdytetään suunnittelijat hankkeen toimintamalliin ja pidetään henkilöstö 

myös ajan tasalla toimintamallien muutoksessa
• Mukautetaan päivittäisjohtaminen vastaamaan hankkeen erityispiirteitä
• Tehdään jatkuvaa parantamista omassa työskentelyssä ja viestitään myös 

hankkeeseen päin uudistamistarpeista

Olemme muutosjohtamisen haasteen 
edessä!
• Rakennushankkeiden toimintamallit 

muuttuvat
• Työntekemisen mallit muuttuvat 

hybridityöskentelyn tullessa uudeksi 
normaaliksi


