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Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä kohdeyrityksen tietotaitoa Big Room -

työskentelystä sekä tunnistaa työskentelyn mahdollisuuksia ja haasteita.  Lisäksi 

tavoitteena on antaa konkreettisia kehitysehdotuksia työskentelyn tehostamiseksi. Tämä 

tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena ja tutkimusaineisto on kerätty 

kirjallisuuskatsauksen lisäksi kyselytutkimuksella, haastattelututkimuksella sekä 

havainnoimalla. Tutkimus on rajattu käsittelemään käynnissä olevia allianssi- ja 

projektinjohtourakkahankkeita. 

 

Big Room -työskentely on levinnyt rakennusalalle parantamaan heikkoa suorituskykyä 

ja tuottavuutta. Työskentelymalli mahdollistaa tehokkaamman toiminnan hankkeella 

kokoamalla kaikki päätöksentekijät yhteen, tehostamalla kommunikaatiota ja 

vuorovaikutusta sekä luomalla infrastruktuurin innovoinnille ja ideoiden kehittämiselle. 

Työskentelymallissa luodaan ympäristö, jossa kaikki hankkeen avainhenkilöt 

työskentelevät yhdessä yli organisaatiorajojen. Big Room -työskentelyllä on onnistuttu 

optimoimaan yhteistyön tuottama arvovirta, ja se edistää kustannustehokasta 

rakentamista. Big Room -työskentelyä voidaan toteuttaa päivittäin tai säännöllisesti 

toistuvana sessiona esimerkiksi kerran viikossa. 

 

Big Room -työskentelyn lukuisista vahvuuksista huolimatta siihen liittyy myös paljon 

haasteita. Tutkimustulosten perusteella työskentelyn suurimpia haasteita ovat 

ajankäytön tehottomuus, päätöksenteon hitaus, tehtävien priorisointi, tilasuunnittelu ja 

yhteistyöohjelmistojen käyttö. Kehitysehdotusten avulla on pyritty luomaan 

ratkaisumalleja näihin haasteisiin. Kehitysehdotukset keskittyivät Big Room -session 

agendan rakentamiseen, työskentelyn koordinointiin, tehtävien luokitteluun ja 

priorisointiin, tilasuunnitteluun sekä SharePoint-yhteistyöohjelmiston kehittämiseen. 

Kehitysehdotusten avulla on tarkoitus tehostaa työskentelyä. Osa kehitysehdotuksista 

voidaan ottaa käyttöön jo käynnissä olevissa hankkeissa, kun taas osaa 

kehitysehdotuksista voidaan testata vasta uusilla alkavilla hankkeilla. 
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ABSTRACT 

Author: Outi Korpiluoma  

Subject: Big Room working model and its development in a construction company 

Year: 2018 Place: Helsinki 

Master’s thesis. Lappeenranta University of Technology, Industrial Engineering and 

Management 

96 pages, 16 figures, 3 tables and 2 appendices 

Examiner: Prof. Timo Pirttilä 

Keywords: Big Room, design management, building information modeling, Last 

Planner System, cooperativeness, construction industry 

The aim of this master's thesis is to increase knowledge of Big Room working model 

and to identify its strengths and challenges. The thesis also aims at creating concrete 

examples on how to develop Big Room working and make it more efficient. In addition 

to collecting research material from the existing literature, questionnaires, interviews and 

observations have been used. The research is limited to study alliance and contract 

management projects. 

 

Big Room working has spread to construction industry to improve performance and 

productivity. Big Room gathers all the decision-makers to work together, improves 

communication and interaction and creates infrastructure for innovation. Big Room is a 

large working space where all key persons of the project work together across 

organizational boundaries. Big Room has successfully optimized cooperation and 

improved the cost-efficiency of construction. 

 

Big Room working has many challenges. According to this research, the main challenges 

are inefficiency, decision making, prioritization of tasks and cooperation software. The 

presented improvement proposals focus on agenda management, facilitation, 

prioritization of tasks and cooperation software development. 
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KÄSITTEET 

  

Allianssi 

Allianssi on yhteistoimintamalli, jossa allianssin toimijat (esimerkiksi tilaaja, 

suunnittelijat tai urakoitsija) solmivat yhteisen sopimuksen hankkeen 

toteuttamiseksi. Sopimuksessa hankkeen hyödyt ja riskit jaetaan sovitulla tavalla.  

 

Projektinjohtourakka 

Projektinjohtourakka tarkoittaa hankkeen toteutusmuotoa, jossa pääurakoitsija 

vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta lopullinen päätösvalta on 

kuitenkin tilaajalla. 

 

Lean-rakentaminen 

Lean-rakentaminen soveltaa perinteistä Lean-ajattelua rakennusalalle. Tavoitteena 

on vähentää hukkaa sekä maksimoida tehokkuutta jatkuvan parantamisen kautta. 

Yksi Lean-rakentamisen tunnetuimpia ja käytetyimpiä työkaluja on Last Planner -

tuotannonsuunnittelumenetelmä.   

 

5 kertaa miksi -analyysi 

5 kertaa miksi -analyysi on ongelmanratkaisutyökalu, jolla etsitään ongelman 

juurisyyt kysymällä 5 kertaa miksi. Näin saadaan syvällisempi ymmärrys asiasta ja 

sen taustoista sekä voidaan ymmärtää paremmin syy-seuraussuhteita. Juurisyyn 

ymmärtäminen mahdollistaa oppimisen ja parantamisen.  

 

Cave-virtuaalitila 

Cave-virtuaalitila on ns. luolan mallinen tila, jossa voidaan luoda 3D-simuloinnin 

avulla virtuaalitodellisuus, joka antaa mahdollisimman hyvän ja tarkan käsityksen 

hankkeen suunnitelmista. Tilan avulla voidaan lisätä asiakaslähtöistä suunnittelua 

sekä ennaltaehkäistä ja havaita virheiden sekä ongelmien syntyä.  
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LYHENTEET 

 

BIM  Building Information Modeling  

  Lyhenne tietomallista tai tietomallintamisesta.  

  Tietomallinnus integroi projektitiedot digitaaliseen 3D- 

  malliin rakennuksesta, joka antaa entistä tarkempaa  

  tietoa rakennuksen ominaisuuksista verrattuna  

  perinteiseen 2D-suunnitteluun. 

 

VDC  Virtual Design and Construction  

  Lyhenne virtuaalisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. 

  Virtuaalirakentaminen tarkoittaa rakennushankkeiden 

  suunnittelua, toteutuksen suunnittelua ja toteutusta  

  virtuaalimaailmassa ennen kuin se rakennetaan  

  todellisessa maailmassa.  

 

LPS   Last Planner System 

  Aikataulusuunnittelumenetelmä, jossa käänteisesti  

  kohti nykyhetkeä luodaan aikataulu, jonka tarkoitus on 

  häiriötön tuotanto. Avainhenkilöt sitoutetaan prosessiin 

  osallistamalla heidät aikataulusuunnitteluun. Jatkuva  

  parantaminen on tärkeä osa Last Planner -menetelmää 

  ja aikataulun toteutumista mitataan PPC-luvun avulla.  

 

VBR   Virtuaalinen Big Room  

  Big Room -työskentely virtuaalisessa muodossa.  

  Mahdollistaa Big Room -työskentelyn etuja tilanteissa, 

  joissa työskentelyn muita sovelluksia ei voida toteuttaa 

  esimerkiksi maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen. 
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PPC  Percent Plan Complete 

  Viikkoaikataulussa suunniteltujen tehtävien  

  toteutusprosentti, joka on mittaustapa osana Last  

  Planner -menetelmää. Kuvaa suunnitelmien  

  luotettavuutta ja hankkeen suorituskykyä.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Rakennusalalle tyypillisiä ongelmia ovat heikko suorituskyky ja tuottavuus, 

aikataulujen venyminen sekä budjettien ylitykset (Xue et al. 2007). Yhteen 

rakennushankkeeseen saattaa liittyä useita kymmeniä eri yrityksiä ja varsinkin 

suuret hankkeet ovat monimutkaistuneet ja tulleet vaikeammaksi hallita (Khanzode 

2017; He et al. 2017).  Rakennusalan monimutkaisuudesta ja huonosta 

tuottavuudesta kertoo myös tilastokeskuksen työn tuottavuuden indeksi, jonka 

avulla eri toimialojen tuottavuutta ja sen kehittymistä voidaan vertailla. Kuten 

kuvasta 1 voidaan havaita, rakennusalalla tuottavuuden kasvu on ollut viimeisten 

vuosikymmenien ajan vähäistä. Muut toimialat ovat pystyneet parantamaan 

tuottavuuttaan huomattavasti ja esimerkiksi rakennusalan tavoin paljon työvoimaa 

vaativa palveluala on pystynyt kuitenkin kehittämään tuottavuuttaan 

vuosikymmenien aikana. 

 

 

Kuva 1. Työn tuottavuus toimialoittain (Tilastokeskus 2018). 

 

Rakennusalan työn tuottavuuden kasvua on estänyt monimutkaisten hankkeiden 

lisäksi muun muassa perinteinen hankemalli, jossa sidosryhmät tekevät 
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kahdenvälisiä sopimuksia. Tästä perinteisestä hankemallista seuraa väistämättä 

oman edun tavoittelemista sekä yhteistyön ja kommunikaation puutteita. 

(Tilastokeskus 2018; Rakennuslehti 2017a) Arvioiden mukaan vain noin 30 

prosenttia työajasta on tuottavaa työtä rakennusalalla. Perinteisen hankemallin ja 

monimutkaisten hankkeiden lisäksi tuottavuuden heikkouteen vaikuttavat huono 

aikataulutus ja suunnittelu, sillä usein iso osa työajasta kuluu esimerkiksi 

materiaalien ja työkalujen siirtämiseen sekä asioiden selvittelyyn. Myös 

tiedonkulun haasteita esiintyy paljon työntekijöiden ja työnjohdon välillä. 

(Kauppalehti 2018) 

 

Perinteisten hankemuotojen rinnalle on noussut viime vuosina uusia hankemuotoja 

ja esimerkiksi allianssi on yleistynyt suurten tai monimutkaisten hankkeiden 

toteutusmuotona. Yhteistoiminnallisuutta on nykyisin usein mukana myös 

perinteisemmissä hankemuodoissa kuten projektinjohtourakoissa. Uusien 

hankemuotojen tarkoituksena on poistaa vanhoja vastakkainasetteluja ja muuttaa 

toimintakulttuuria sekä parantaa heikkoa tuottavuutta. Näiden hankemuotojen 

etuna on voittojen ja tappioiden jakaminen, mikä johtaa väistämättä yhteistyöhön 

ja kommunikointiin, kun taloudellinen tulos ja laadukkuus on kaikkien yhteinen 

tavoite. (Rakennuslehti 2017b) 

 

Teknologian ja innovaatioiden muuttuvassa maailmassa meillä on työkalut kehittää 

ja parantaa tuottavuutta sekä viestintää myös rakennusalalla (Powell & Nilsson 

2014). Yksi merkittävä uusi työskentelytapa on Big Room -työskentelymalli, joka 

mahdollistaa tehokkaamman toiminnan kokoamalla kaikki päätöksentekijät yhteen, 

tehostamalla kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä luomalla infrastruktuurin 

innovoinnille ja ideoiden kehittämiselle. Big Room -työskentelymallissa luodaan 

ympäristö, jossa kaikki projektitiimin jäsenet työskentelevät yhdessä. Samassa 

tilassa työskentelee projektin parissa työtä tekeviä ihmisiä yli organisaatiorajojen, 

tyypillisesti esimerkiksi arkkitehdit, suunnittelijat, pääurakoitsija, aliurakoitsijat 

sekä tilaaja tai rakennuttaja. (Javadi et al. 2012) Big Room on onnistunut 

optimoimaan yhteistyön tuottaman arvovirran ja se edistää kustannustehokasta 

rakentamista. Parhaimmillaan yhdessä työskentelemällä ja ideoinnilla voidaan 
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saavuttaa mittavat säästöt. (Nascimento et al. 2017; Projektiuutiset 2016) 

Toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen on ollut yksi keskeinen syy 

Big Room -työskentelyn leviämiseen rakennusalalle (Khanzode 2017). 

 

Varsinkin suurten yhteistoiminnallisten hankkeiden lisääntyessä perinteiset 

kokouskäytännöt eivät enää toimi yhtä sujuvasti kuin pienemmissä hankkeissa ja 

nykyisin lähes kaikissa allianssihankkeissa Suomessa hyödynnetään Big Room -

työskentelyä (Paukku 2018). Suomessa sitä on ollut innovoimassa ja kehittämässä 

muun muassa Granlund Consulting Oy ja Vison Oy, jotka konsultoivat ja 

kouluttavat Big Room -työskentelyä sekä sen eri sovelluksia.  

 

Tämä diplomityö on tehty Skanska Talonrakennus Oy:lle. Skanska Talonrakennus 

Oy on Skanska Oy -konsernin tytäryhtiö. ”Skanskan toiminta Suomessa kattaa 

rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen 

sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, 

talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen 

yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli noin 870 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 

oli vuoden lopussa 2 086.” (Skanska Oy 2018) 

 

1.2 Tutkimusongelma 

 

Allianssihankkeiden sekä erilaisten yhteistoiminnallisten hankkeiden määrä 

kohdeyrityksen liiketoiminnassa on kasvanut viime vuosina ja vuonna 2017 

allianssihankkeita oli noin 30 prosenttia rakentamispalveluiden saatujen tilausten 

määrästä (Särkilahti & Holopainen 2018). Big Room -työskentely on käytössä 

useissa kohdeyrityksen suurimmissa yhteistoiminnallisissa hankkeissa. Big Room 

-työskentely on kuitenkin rakennusalalla vielä melko uusi ja tuntematon 

menetelmä, joten useissa kohteissa Big Room -työskentelyä koordinoi ainakin 

aluksi ulkopuolinen konsultti. Yleensä ehdotus Big Room -työskentelystä 

hankkeessa tulee vielä hankkeen tilaajalta. (Paukku 2018) 
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Yhteistoiminnallisten hankkeiden määrän kasvu on tiedostettu kohdeyrityksessä ja 

motiivina tämän diplomityön teettämiseen oli saada tietotaitoa Big Room -

työskentelystä yrityksen sisälle sekä luoda käsikirja työskentelystä.  Tutkimuksessa 

pyritään kirjallisuuden ja empirian perusteella vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin:  

 

• Miten Big Room -työskentelyä toteutetaan rakennusprojektien kehitys- ja 

toteutusvaiheessa? 

• Millaisia hyötyjä Big Room -työskentelyssä nähdään?  

• Millaisia haasteita Big Room -työskentelyssä nähdään? 

 

Lisäksi tutkimustulosten perusteella pyritään antamaan konkreettisia 

kehitysehdotuksia kohdeyrityksen Big Room -työskentelyn tehostamiseksi 

vastaamalla tutkimuskysymykseen: 

 

• Miten Big Room -työskentelyä voisi kehittää ja millaisia työkaluja 

työskentelyssä voisi soveltaa? 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä yrityksen tietotaitoa Big Room -työskentelystä 

sekä tunnistaa sen mahdollisuuksia ja haasteita.  Lisäksi tavoitteena on antaa 

kehitysehdotuksia siitä, miten Helsingin olympiastadionin perusparannus ja 

uudistaminen -hankkeen Big Room -työskentelyä voisi kehittää sekä luoda 

käsikirja, jotta työskentelytapaa voitaisiin jatkossa helpommin ottaa käyttöön myös 

kohdeyrityksen muissa hankkeissa. Kirjallisuuden, haastattelujen, kyselyiden sekä 

tapaustutkimuskohteissa tehtyjen havaintojen perusteella työn tuloksena esitetään 

konkreettisia kehitysehdotuksia, miten Big Room -työskentelyä voitaisiin kehittää.   

 

Tutkimus on rajattu koskemaan kehitys- ja toteutusvaiheessa olevia 

projektinjohtourakka- ja allianssihankkeita, joten muut hankemuodot jätettiin 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Aiempiin tutkimuksiin ja kohdeyrityksen Big 
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Room -työskentelykokemuksiin perustuen voidaan todeta, että Big Room -

työskentely tehostaa hankkeen toimintaa verrattuna perinteisiin toimintatapoihin 

(Alhava & et al. 2015; Powell & Nilsson 2014; Projektiuutiset 2016). Tästä syystä 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin Big Room -työskentelyn hyödyllisyyden 

tarkastelu verrattuna perinteisiin työskentelytapoihin. Tutkimuksen tarkoitus on 

tutkia nykyhetken Big Room -työskentelyn mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja 

luodaan näin pohjaa jatkotutkimukselle. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu Big 

Room -työskentelyn mittaaminen, mutta tämä tutkimus luo kuitenkin pohjaa 

esimerkiksi mittariston rakentamiselle. 

 

1.4 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

 

Kvalitatiivisten eli laadullisten tutkimusten määrä on lisääntynyt eri tieteenaloilla 

merkittävästi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). Laadulliset tutkimukset 

koostuvat yleensä aiemmin tutkittavasta aiheesta tehdyistä tutkimuksista ja 

teorioista, empiirisestä osuudesta sekä tutkijan omasta päättelystä ja ajattelusta. 

Laadullisen tapaustutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti myös tässä tapaustutkimuksessa 

pyritään löytämään vastaukset tutkimuskysymyksiin käyttäen useita erilaisia 

tutkimusmenetelmiä.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a; Laine et al. 

2007, s. 9-12) Tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, joka pyrkii ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä syvällisesti ja kokoamaan monipuolisesti tietoa siitä. 

Tapaustutkimusten lähestymistapa on usein toiminnallinen ja tutkimusten tuloksia 

sovelletaan käytännössä. (Metsämuuronen 2008, s. 16-17) Tässä tutkimuksessa 

käytettyjä menetelmiä ovat kirjallisuuskatsaus, teemahaastattelut, 

lomakehaastattelut sekä observointi eli havainnointi. Helsingin Olympiastadionin 

perusparannus ja uudistaminen -hankkeessa käytettiin määrällisesti ja laadullisesti 

enemmän tutkimusmenetelmiä kuin muissa tapaustutkimuskohteissa. 

 

 

 



16 

 

   

  

1.4.1  Tapaustutkimuskohteet 

 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on saada kattava käsitys siitä, millaista Big Room 

-työskentely on kohdeyrityksen hankkeissa tällä hetkellä sekä tapaustutkimuksen 

tulosten perusteella saada vastaus tutkimuskysymykseen: miten Big Room -

työskentely toteutetaan rakennusprojektien kehitys- ja toteutusvaiheessa. 

Tapaustutkimuksen kohteena on kolme kohdeyrityksen Suomessa vuonna 2018 

käynnissä olevaa hanketta, toteutusvaiheessa olevat ja projektinjohtourakkana 

toteutettavat Helsingin olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen -hanke 

sekä Helsingin kaupunkiympäristötalo. Kolmantena tapaustutkimuskohteena on 

kehitysvaiheessa oleva Lahden eteläinen kehätie, joka toteutetaan 

allianssihankkeena.  

 

Helsingin olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen 

 

Helsingin olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen on huhtikuussa 2017 

käynnistynyt hanke, jonka tarkoituksena on uudistaa vuonna 1938 valmistunut 

stadion kansainvälisien suurtapahtumien vaatimukset täyttäväksi 

monitoimiareenaksi. Hankkeen aikana muun muassa katetaan katsomot, 

rakennetaan uusia tiloja rakenteiden ulkopuolelle ja maan alle, uudistetaan 

katsomot ja kenttäalue sekä kaksinkertaistetaan ravintola- ja wc-tilojen määrä. 

Skanska Talonrakennus Oy:n toteuttama hanke on sopimusmuodoltaan 

yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka. Hankkeen rakennuttajana toimii 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja loppukäyttäjänä Stadion-

säätiö. Helsingin olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen on suurin 

Skanskan Suomessa toteuttama talonrakennusurakka, jossa Skanska on yksin 

pääurakoitsijana. (Ala-Outinen 2018a) 

 

Hanke käynnistyi huhtikuussa 2017 ja sen arvioidaan olevan valmis syksyllä 2019. 

Hanke on monella tavoin haastava ja poikkeava. Suuren koon ja vaativien 

kunnostustöiden lisäksi lähes 80 vuotta vanha Olympiastadion on 

kokonaisuudessaan rakennussuojelulailla suojeltu rakennus, joten hanke 
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toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.  Hankkeen arvioitu 

kokonaiskustannus on 261 miljoonaa euroa. (Stadion-säätiö 2017) 

 

Helsingin kaupunkiympäristötalo 

 

Helsingin kaupunkiympäristötalo on uusi toimistotalo, joka rakennetaan Helsingin 

Kalasatamaan. 8-kerroksista rakennusta tulee käyttämään yhteensä 1500 

työntekijää ja sen loppukäyttäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, johon 

yhdistyi seitsemän eri teknistä virastoa, jotka vastaavat muun muassa 

suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä 

ympäristöön liittyvistä palveluista. (Ranne 2018) 

 

Skanska Talonrakennus Oy:n ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan välisen 

urakkasopimuksen arvo on 82,8 miljoonaa euroa. Hanke pyritään toteuttamaan 

ympäristö- ja energiatehokkaasti ja kohde aiotaan sertifioida ympäristöluokituksen 

mukaisesti. Tavoiteaikataulun mukaisesti hankkeen tulisi olla valmis keväällä 

2020. (Rakennuslehti 2018) 

 

Lahden eteläinen kehätie 

 

Lahden eteläinen kehätie on Liikenneviraston, Lahden kaupungin ja Hollolan 

kunnan yhteishanke, johon kuuluu valtatie 12 eteläisen kehätien rakentaminen sekä 

maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Hanke sisältää muun 

muassa useiden tunneleiden sekä lukuisien siltojen rakentamista. (Liikennevirasto 

2018) Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n tarjoajakonsortio valittiin 

hankkeen kehitysvaiheeseen heinäkuussa 2017 (Tikkamäki 2017). 

 

Kehitysvaihe alkoi elokuussa 2017 ja se kestää noin vuoden. Kehitysvaiheen 

tavoitteena on laatia yksityiskohtainen rakennussuunnitelma, jonka pohjalta hanke 

toteutetaan. (Tikkamäki 2017) Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 275 

miljoonaa euroa ja tavoiteaikataulun mukaisesti hankkeen tulisi olla 

kokonaisuudessaan valmis vuonna 2023 (Liikennevirasto 2018). 
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1.4.2  Kirjallisuuskatsaus 

 

Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jonka tarkoituksena oli kartoittaa 

aiemmin tutkittavasta aiheesta tehdyt tutkimukset ja teoriat sekä selkeyttää 

tutkittavan aiheen historiaa ja nykytilaa. Kirjallisuuskatsauksen avulla näytetään 

miten kyseinen tutkimus liittyy jo olemassa oleviin tutkimuksiin. (Hirsjärvi et al. 

2008, s. 117) Kirjallisuuskatsausta varten kerättiin mahdollisimman laajasti ja 

kattavasti tietoa tieteellisistä artikkeleista ja kirjoista, erilaisista verkkojulkaisuista 

sekä kohdeyrityksen sisäisestä materiaalista.  

 

Tieteellisten artikkeleiden ja konferenssijulkaisujen hakuun käytettiin 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Finna-portaalia, jota käytettiin myös pääosin 

aiheeseen liittyvien kirjojen hakuun. Aineiston hakuun käytettiin myös 

pääkaupunkiseudun Helmet-kirjaston hakupalvelua, jonka kautta tutkimukseen 

haettiin kirjoja tutkittavasta aiheesta sekä tutkimusmetodologiaa varten. Tieteellisiä 

artikkeleita ja konferenssijulkaisuja haettiin lisäksi Google Scholar -tietokannasta. 

Tutkimuksessa käytetyt verkkojulkaisut ovat pääasiassa rakennusalan lehtien 

artikkeleita aiheeseen liittyen. Kohdeyrityksen sisäistä materiaalia haettiin 

yrityksen intranetin kautta. Tarkoituksena oli perehtyä mahdollisimman laajasti 

yrityksen sisäiseen tutkimusaihetta käsittelevään aineistoon. Lisäksi Intranetin 

kautta etsittiin tietoa tapaustutkimuksessa käytetyistä hankkeista. 

 

1.4.3  Haastattelututkimus 

 

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkimukseen tehtiin laaja empiirinen osuus. 

Haastattelututkimuksen tarkoituksena oli selkeyttää työskentelyn nykytilaa 

haastattelemalla henkilöitä, jotka ovat kokeneita Big Room -työskentelijöitä. 

Haastattelututkimuksen avulla pyrittiin lisäksi löytämään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin työskentelyn haasteista, hyödyistä ja kehitysehdotuksista. 

Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu on yleisesti käytetty 

tutkimusmenetelmä, jossa haastattelija ja haastateltava tai haastateltavat käyvät 

tutkimusaiheeseen liittyvää keskustelua. (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 34-46) Tässä 
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tutkimuksessa haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, joissa haastattelu käydään 

valmiiksi muotoiltujen kysymysten pohjalta, mutta tyypillistä teemahaastatteluille 

on, että ne sisältävät myös paljon vapaamuotoista keskustelua (Hirsjärvi & Hurme 

2001, s. 47-48). 

 

Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa henkilöä, jotka työskentelevät niissä 

kohdeyrityksen hankkeissa, joissa Big Room -työskentely on käytössä. 

Haastateltavista neljä työskentelee tapaustutkimuskohteissa, joissa 

tutkimusaineistoa kerättiin haastatteluiden lisäksi myös havainnoimalla. 

Tutkimukseen haastateltiin lisäksi kolmea henkilöä, jotka työskentelevät Kainuun 

uusi sairaala -allianssissa.  Näitä henkilöitä haastateltiin, koska kyseisessä 

hankkeessa Big Room -työskentely on ollut aktiivista varsinkin kehitysvaiheessa ja 

sairaalarakentamisen erityispiirteiden vuoksi työskentelystä on saatu paljon 

hyötyjä. Lisäksi tutkimukseen haastateltiin useissa kohdeyrityksen hankkeissa 

mukana ollutta Big Room -konsulttia.  Taulukossa 1 on esitetty tehtyjen 

haastatteluiden ajankohdat, haastateltavien henkilöiden nimi, titteli ja organisaatio 

sekä haastatteluiden kestot. Kaikki haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. 

 

Taulukko 1. Tutkimusta varten haastatellut henkilöt.  

 

1.4.4  Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimus on tehokas menetelmä tutkimusaineiston keräämiseen ja 

kyselyiden avulla tutkimusaineistoa voidaan kerätä laajasti ja nopeasti (Hirsjärvi et 

al. 2008, s. 190-194). Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli saada osallistujilta 

mahdollisimman laajasti ja helposti tietoa Big Room -työskentelyn vahvuuksista ja 

heikkouksista. Kyselytutkimuksella pyrittiin löytämään vastauksia 

Pvm. Nimi Titteli Organisaatio Kesto

30.01.2018 Jukka Ala-Outinen Projektijohtaja Skanska Talonrakennus Oy 15 min 

26.02.2018 Jarno Arkko Toimialan hankintapäällikkö Skanska Infra Oy 60 min 

15.03.2018 Teemu Saarinen Projektipäällikkö Skanska Talonrakennus Oy 30 min

22.03.2018 Sari Paukku Vanhempi asiantuntija Granlund Consulting Oy 74 min

23.03.2018 Jukka Järvinen Tuoteryhmäpäällikkö Skanska Talonrakennus Oy 50 min 

09.04.2018 Kimmo Ahonen Projektijohtaja Skanska Talonrakennus Oy 46 min

09.04.2018 Terho Pekkala Projektipäällikkö Kainuun sote -kuntayhtymä 38 min

09.04.2018 Merja Näsänen Suunnittelukoordinaattori Kainuun sote -kuntayhtymä 60 min 
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tutkimuskysymyksiin työskentelyn haasteista, hyödyistä ja kehitysehdotuksista 

haastattelututkimuksen tueksi. Tässä tutkimuksessa kyselytutkimus toteutettiin 

Olympiastadionin Big Room -työskentelyyn osallistuville henkilöille alkuvuodesta 

2018, jolloin Big Room -sessioita oli pidetty yhteensä 33 kertaa ja keskimäärin 

yhteen sessioon osallistui 24 henkilöä. Kyselylomakkeessa oli avoimia ja 

monivalintakysymyksiä mahdollisimman laajan ja monipuolisen tutkimusaineiston 

saamiseksi (Hirsjärvi et al. 2008, s. 190-194).  Kyselylomake lähetettiin 

sähköpostitse kaikille 29 henkilölle, jotka olivat Big Room -sessioihin osallistuneet 

ja vastauksia saatiin 19 kappaletta. Vaihtoehtoisesti kyselyyn pystyi vastaamaan 

myös Big Room -sessioiden yhteydessä. Kyselyyn vastaamiselle jätettiin riittävästi 

aikaa päivän aikataulussa, jotta vastaukset olisivat yhdenvertaisia Big Room -

session ulkopuolella tehtyihin. Vastausprosentti oli 66 % kaikista henkilöistä, joille 

kysely lähetettiin ja 79 % aktiivisesti Big Room -työskentelyyn osallistuvista 

henkilöistä. Aktiivisesti työskentelyyn osallistuviksi lasketaan ne henkilöt, jotka 

ovat osallistuneet vähintään viiteen Big Room -sessioon.  

 

1.4.5  Havainnointi 

 

Olympiastadionilla ja muissa tapaustutkimuskohteissa tutkimusaineistoa kerättiin 

haastatteluiden tueksi passiivisella osallistuvalla havainnoinnilla, jossa osallistujat 

ovat tietoisia tutkijan läsnäolosta, mutta tutkija ei vaikuta tilanteiden kulkuun. 

Havainnoinnin tarkoituksena oli saada tietoa tutkittavasti aiheesta 

kyselytutkimuksen ja haastatteluiden tueksi sekä laajentaa tutkijan käsitystä 

työskentelystä. Havainnoinnin avulla pyrittiin löytämään vastauksia kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin ja tutkimusmenetelmän etuna voidaan pitää sen 

oikeellisuutta, sillä havainnoimalla saadaan selville toimivatko ihmiset niin kuin 

sanovat. Toisaalta haasteena on sen subjektiivisuus, toinen havainnoitsija saattaa 

kiinnittää paljon huomiota asiaan, jota toinen havainnoitsija ei edes huomaa. 

Lisäksi havainnoitsijan läsnäolo saattaa haitata ja vaikuttaa tutkimustilanteeseen. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b; 2006c) Taulukossa 2 näkyy 

tapaustutkimuskohteissa tehtyjen havainnointien päivämäärät, sijainnit sekä kestot.  
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Taulukko 2. Tapaustutkimuskohteissa tehdyt havainnoinnit. 

 

Havainnointi tehtiin seuraamalla kyseisten hankkeiden Big Room -sessioita ja 

kirjaamalla tehdyt havainnot. Olympiastadionilla havainnointia tehtiin viikoittain, 

ensin passiivisella osallistuvalla havainnointi -menetelmällä ja myöhemmin Big 

Room -koordinaattorin roolissa. Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa sekä 

Helsingin kaupunkiympäristötalolla havainnot tehtiin passiivisella osallistuvalla 

havainnoilla Big Room -päivän aikana ja havaintoja kerättiin eri työpajoissa, 

kokouksissa sekä pienryhmätyöskentelyn aikana.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Työ koostuu kuudesta pääluvusta. Tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto, 

jossa esitellään tutkimuksen tausta sekä motiivi tutkimuksen teettämiseen. Lisäksi 

johdannossa esitellään tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja 

toteutus sekä tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne.  

 

Toisessa pääluvussa esitellään kirjallisuuden perusteella Big Room -menetelmä ja 

sen historia sekä leviäminen rakennusalalle. Luvussa käsitellään työskentelyn 

hyötyjä ja haasteita sekä menetelmiä, joita kirjallisuudessa esiintyy Big Room -

työskentelyn tueksi. Kolmannessa pääluvussa esitellään erilaisia työkaluja ja 

menetelmiä Big Room -työskentelyn tehostamiseksi. Esitellyt menetelmät ja 

työkalut eivät suoranaisesti esiinny kirjallisuudessa Big Room -työskentelyn 

yhteydessä vaan ovat keinoja vastata tutkimuksessa ilmenneisiin haasteisiin.  

 

Neljäs pääluku on empirialuku, jossa esitellään Helsingin olympiastadionin 

peruskorjaus ja uudistaminen -hankkeen Big Room -työskentelyn nykytila sekä 

tutkimustulokset työskentelyn hyödyistä ja haasteista. Lisäksi neljännessä luvussa 

Pvm. Hanke Sijainti Kesto

03.01.2018 Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen Helsinki 6 h

10.01.2018 Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen Helsinki 5 h

26.02.2018 Lahden eteläinen kehätie Lahti 7 h

15.03.2018 Helsingin kaupunkiympäristötalo Helsinki 6 h
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empiirisen tutkimuksen tuloksia verrataan kirjallisuuteen ja esitellään yhteyksiä 

tutkimustulosten ja kirjallisuuden välillä.  

 

Viidennessä pääluvussa esitellään tutkimustulosten perusteella kehitysehdotuksia 

havaittuihin haasteisiin. Kehitysehdotusten avulla on tarkoitus tehostaa 

työskentelyä ja osa kehitysehdotuksista voidaan ottaa käyttöön jo käynnissä olevissa 

hankkeissa, kun taas osaa kehitysehdotuksista voidaan testata vasta uusilla alkavilla 

hankkeilla. Kuudes pääluku on tutkimuksen yhteenveto, jossa kerrotaan tiivistetysti 

tutkimuksen johtopäätökset vastaamalla asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

työskentelyn nykytilasta, hyödyistä, haasteista ja kehitysehdotuksista.  
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2 BIG ROOM -TYÖSKENTELY  

 

Tässä luvussa esitellään, millaista Big Room -työskentely on kirjallisuuden 

perusteella ja millaisia erilaisia työkaluja sekä menetelmiä Big Room -

työskentelyssä hyödynnetään. Lisäksi luvussa käsitellään Big Room -työskentelyn 

historia sekä sen leviäminen rakennusalalle. 

 

2.1 Big Room -työskentely rakennusalalla 

 

Big Room perustuu alun perin japanilaiseen, Toyotan kehittämään Obeya- 

konseptiin, joka on osa Toyotan tuotekehitysjärjestelmää. Konsepti luotiin 

Toyotalla koordinoimaan monimutkaisia projekteja ja se otettiin käyttöön 1990-

luvun lopussa. Obeya tarkoittaa suurta tilaa, jonne arkkitehdit, suunnittelijat, 

tuotantoinsinöörit sekä muut päätöksentekijät kokoontuvat yhteen tekemään 

keskeisiä päätöksiä reaaliajassa. (Javadi et al. 2012, Nascimento et al. 2017) 

 

Yhteen rakennushankkeeseen liittyy usein monia kymmeniä eri yrityksiä ja 

yksinkertaiseenkin kysymykseen voi olla vaikea saada vastausta nopeasti. Alana 

rakennusala on usein hyvinkin monimutkainen. Yhdistämällä projektin kannalta 

keskeisiä avainhenkilöitä työskentelemään samaan paikkaan voidaan parantaa 

huomattavasti hankkeen suorituskykyä sekä tuottavuutta. Tämä onkin ollut yksi 

keskeinen syy Big Room -työskentelyn leviämiseen rakennusalalle. (Khanzode 

2017; Lean Construction Institute 2015) Työskentelyn on tarkoitus lisätä 

yhteistyötä hankkeen eri toimijoiden välillä. Ensimmäisiä hankkeita, joissa Big 

Room -työskentely on ollut mukana, ovat olleet suuret ja monimutkaiset 

sairaalahankkeet, joissa hankkeen avainhenkilöt ovat työskennelleet yhteisissä 

tiloissa koko projektin ajan. (Kerosuo et al. 2015) Big Room -työskentelystä ja sen 

sessioista käytetään välillä myös termiä ICE (integrated concurrent engineering), 

joka tarkoittaa rinnakkain suunnittelua. Selvää rajaa ICE- ja Big Room -sessioiden 

välille on vaikea vetää ja termistö sekoittuukin usein. (Khanzode 2017) 
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Rakennusprojekteilla on tyypillisesti projektitoimisto työmaan läheisyydessä ja 

toimistoissa useita erilaisia neuvottelu- ja kokoustiloja. Nämä tilat eivät kuitenkaan 

juurikaan edistä todellista yhteistyöilmapiiriä. Big Room -konseptissa luodaan 

ympäristö, jossa kaikki projektitiimin jäsenet työskentelevät yhdessä isossa tilassa. 

Samassa tilassa työskentelee projektin parissa työtä tekeviä ihmisiä yli 

organisaatiorajojen, tyypillisesti esimerkiksi arkkitehdit, suunnittelijat, 

pääurakoitsija, aliurakoitsijat sekä tilaaja ja rakennuttaja. (Javadi et al. 2012) Big 

Room on siis muun muassa yhteinen työskentelytila, joka mahdollistaa erilaisten 

kokousten lisäksi myös työpajatyöskentelyn (Paukku 2017). 

 

Big Room on kuitenkin muutakin kuin yhteinen tila, se on ennen kaikkea 

projektiryhmän käyttäytymistä ja toimintaa (Lean Construction Institute 2015). 

Tämä edistää yhteistyötä ja kannustaa esimerkiksi aivoriihiin sekä innovointiin. 

Avainhenkilöt voidaan jakaa tarvittaessa myös pienempiin ryhmiin, jotka 

käsittelevät erillisiä asioita, kuten arkkitehtuuria tai rakenteita. Big Room -

työskentelyn tarkoitus on yhdessä etsiä ratkaisuja, jotka vähentävät tuotantoaikaa, 

hukkaa ja kustannuksia. Big Room -työskentelyn avulla voidaan lisätä myös 

kommunikaatiota, kun projektitiimin jäsenet keskustelevat viikoittain tai jopa 

päivittäin kasvotusten tai puhelimessa. Erityisen tehokasta Big Room -työskentely 

on projektin alkuvaiheessa, jolloin yhdessä suunnittelemalla voidaan välttyä 

päällekkäin tekemiseltä ja uudelleensuunnittelulta, joten Big Room -työskentely 

tulisikin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia. (Javadi et al. 

2012; Lean Construction Institute 2015) Big Room -työskentelyn tiheys ja kesto 

riippuvat hankkeen suuruudesta ja sen vaiheesta. Suuressa sairaalahankkeessa Big 

Room -työskentely voi olla jatkuvaa työskentelyä yhdessä, kun taas pienemmissä 

kohteissa puolikas työpäivä viikossa on sopiva kesto. Tiheys ja kesto vaihtelevat 

myös projektin etenemisen mukaan. (Lean Construction Institute 2015; Khanzode 

2017) 

 

Puutteellisen suunnittelun vuoksi suurimpia ongelmia rakennusalalla ovat korkeat 

kustannukset ja hidas toteutusaika. Teknologian ja innovaatioiden muuttuvassa 

maailmassa meillä on työkalut kehittää ja parantaa tuottavuutta sekä viestintää. 
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(Powell & Nilsson 2014) Big Room on onnistunut optimoimaan yhteistyön 

tuottaman arvovirran (Nascimento et al. 2017). Big Room edistää 

kustannustehokasta rakentamista ja parhaimmillaan yhdessä työskentelemällä 

voidaan saavuttaa mittavat, miljoonien eurojen säästöt. Esimerkiksi Tampereen 

Rantatunneli -allianssihankkeessa Big Room -työskentelyn avulla voitiin tehdä jopa 

18 %:n kustannussäästöt alkuperäisestä 220 miljoonan tavoitebudjetista. 

(Projektiuutiset 2016) Big Room -työskentelyn avulla voidaan myös nopeuttaa 

päätöksentekoa, tehostaa ajankäyttöä ja vähentää organisatorisia esteitä. Big Room 

-työskentelyn avulla osallistujat voivat aktiivisesti kuunnella muiden 

avainhenkilöiden kohtaamia haasteita ja siten saada syvällisempää tietoa 

ongelmista. Näin voidaan nopeuttaa ongelmanratkaisua. (Nascimento et al. 2017) 

Big Room -työskentelyyn kuuluu olennaisena osana myös informaation 

visualisointi ja tilan seinille voidaan asettaa paljon erilaista tietoa helpottamaan 

projektitiimiä esimerkiksi asian hahmottamisessa sekä antamaan tukea 

päätöksentekoon. Visuaalinen informaatio voi olla esimerkiksi piirustuksia ja 

aikatauluja. Projektitiimi tekee tietoisempia päätöksiä, kun informaatio on 

yksinkertaisesti esitetty ja nopeasti saatavilla. (Javadi et al. 2012) Vaikka Big Room 

-työskentelyn käynnistäminen vie aikaa ja rahaa, tuo työskentely hyvin tehtynä 

paljon lisäarvoa ja kustannussäästöjä projektille (Lean Construction Institute 2015).  

 

Big Room mahdollistaa siis projektin tehokkaan toimimisen kokoamalla kaikki 

päätöksentekijät yhteen, tehostamalla kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä 

luomalla infrastruktuurin innovoinnille ja ideoiden kehittämiselle (Javadi et al. 

2012). Yhteistoiminnallisten työskentelymallien rakentaminen ei kuitenkaan aina 

ole helppoa sijainti- ja kustannushaasteiden vuoksi (Nascimento et al. 2017). 

Varsinkin suomalaisille rakennushankkeille on tyypillistä, että suunnittelijoilla on 

käynnissä useita projekteja samanaikaisesti. Tämän vuoksi alkuperäistä Big Room 

-työskentelymallia ei voida kokonaisuudessaan toteuttaa vaan osa-aikainen Big 

Room -työskentely on järkevämpi vaihtoehto. (Kerosuo et al. 2015a) Alkuperäisen 

Big Room -työskentelyn rinnalle on noussut muunnelmia siitä. Toistuva Big Room 

tarkoittaa säännöllistä ja toistuvaa työskentelyä yhdessä esimerkiksi viikoittain. 

Virtuaalinen Big Room on puolestaan termi, joka tarkoittaa Big Room -
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työskentelyä osittain virtuaalisesti ja osittain avainhenkilöt työskentelevät yhdessä 

kasvotusten.  (Lean Construction Institute 2015) Vaikka Big Room on tällä hetkellä 

usein käytössä vain suurissa allianssi- ja projektinjohtourakoissa, voidaan sitä 

hyödyntää myös perinteisissä toteutusmuodoissa. Big Room on ennen kaikkea 

filosofia ja kulttuuri. (Javadi et al. 2012) 

 

Big Room -työskentelyn vakiintunut ja tehokas agenda on ratkaisevaa työskentelyn 

tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta. Etukäteen toimitettu agenda mahdollistaa 

sen, että avainhenkilöt ovat valmistautuneita edistämään käsiteltäviä asioita. 

Työskentelyn hyvä agenda sisältää odotetun lopputuloksen aiheelle, käytettävän 

ajan sekä vaaditut osallistujat. Hyvä agenda ei kuitenkaan yksin riitä vaan sen 

täytyy olla lisäksi hyvin fasilitoitu. (Lean Construction Institute 2015) 

 

Khanzodenia (2017) mukaillen 8 tekijää Big Room menestykseen: 

 

• Oikea teknologia: Luo oikea teknologinen infrastruktuuri tukemaan Big 

Room -työskentelyä. 

• Järjestäytyminen ryhmittäin: Järjestä osallistujat työskentelemään 

yhteisen tavoitteen eikä yrityksen perusteella. 

• Hyvin suunnitellut sessiot: Kehitä yksityiskohtainen agenda, joka sisältää 

aiheet, aikataulun, fasilitaattorin ja vaaditut osallistujat. Kaikkien ei tarvitse 

olla alusta loppuun paikalla. 

• Visualisointi: Käytä mahdollisimman paljon erilaisia visuaalisia malleja ja 

täytä tilan seinät informatiivisella tiedolla. 

• Työskentelyaika: Järjestä riittävästi aikaa työskennellä Big Room -

sessioiden välillä.  

• Ajan kunnioitus: Tunnista henkilöt, joilla on pienempi rooli ja käytä 

tehokkaasti aika sekä heidän asiantuntijuus, kun he ovat paikalla. 

• Tehtävien priorisointi: Kirjaa kaikki tehtävät, mutta priorisoi tehtävät niin, 

että takarajaltaan vähemmän kiireellisiin voidaan palata myöhemmin ja 

annetaan näin tilaa kiireellisimmille. 
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• Tilasuunnittelu: Suunnittele tila niin, että avointa seinätilaa on 

mahdollisimman paljon suunnittelua ja visualisointia varten. Big Room -

työskentelyä varten tulisi järjestää erikokoisia tiloja: pienempiä 

erillispalavereja varten ja suurempi tila koko projektitiimiä koskeviin 

kokouksiin. 

 

2.2 Tietomallintaminen ja virtuaalirakentaminen 

 

Big Room -työskentelyn tueksi on paljon erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joiden 

avulla työskentelyä voidaan tehostaa. Rakennusalalla varsinkin visualisoinnin 

merkitys korostuu ja erilaisten mallien sekä muiden visuaalisten keinojen avulla 

työskentelyn tehokkuutta ja päätöksentekoa voidaan huomattavasti parantaa. 

 

Rakennusprojektit ja varsinkin erilaiset suuret projektit ovat monimutkaistuneet ja 

tulleet samalla vaikeammaksi hallita (He et al. 2017). Syitä monimutkaistumiselle 

ovat muun muassa erilaiset sidosryhmät ja niiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet. 

Projekteihin vaikuttavia sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, arkkitehdit, 

suunnittelijat, rakennuttaja, tilaaja ja urakoitsija. (Bryde et al. 2013)  

 

Tietomallintaminen eli BIM (Building Information Modeling) on yleistynyt viime 

vuosina kovaa vauhtia ja se on muokannut rakennusteollisuutta vastaten 

turbulenttiin tilanteeseen rakennusalalla. Tietomallinnus integroi projektitiedot 

digitaaliseen 3D-malliin rakennuksesta, joka antaa entistä tarkempaa tietoa 

rakennuksen ominaisuuksista verrattuna perinteiseen 2D-suunnitteluun. (Mansuri 

et al. 2017) Kuvassa 2 nähdään kuva Olympiastadionin tietomallista.  
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Kuva 2. Olympiastadionin tietomalli. 

 

Tietomallinnuksen etuja voidaan tunnistaa jokaisessa rakentamisen vaiheessa: 

esivalmisteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa, rakentamisvaiheessa sekä 

rakentamisen jälkeisenä aikana.  

 

Sun et al. (2017) esittelevät tietomallinnuksen tuomia positiivia vaikutuksia 

rakentamiseen: 

 

• Visualisointi: 3D-mallin lisäksi tietomallista voidaan luoda lukuisia 

erilaisia näkymiä valitsemalla halutaanko esimerkiksi LVI-tekniikka 

näyttää. Tietomallin avulla voidaan virtuaalitodellisuudessa myös 

esimerkiksi kävellä rakennuksen sisällä, mikä helpottaa huomattavasti 

hahmottamista ja on esimerkiksi asiakasrajapinnassa merkittävää. 

• Muutoksenhallinta: Rakennustekniset muutokset voidaan automaattisesti 

koordinoida myös rakennuksen muihin osiin.  

• Yhteentörmäysten havaitseminen: Koska tietomallit rakennetaan 

prosessin aikaisessa vaiheessa, kaikki tärkeimmät systeemit voidaan 

visuaalisesti tarkistaa esivalmistusvaiheessa.  

• Rakentaminen: Kaikki rakennustekniset piirustukset ovat helpommin ja 

nopeammin tuotettavissa verrattuna perinteiseen malliin. 
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• Viestintä ja yhteistyö: Kaikki tieto esimerkiksi materiaaleista ja 

suunnitelmista on yhdessä tietomallissa, jonka avulla voidaan tukea 

sidosryhmien välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä.  

• Ajan- ja kustannustenhallinta: Tietomallin hyödyntäminen erilaisten 

analyysien, projektiaikataulujen ja materiaalivaatimusten suunnittelussa 

sekä kustannusarvioissa.  

• Dokumentointi: Rakennusprojektiin liittyvä dokumentointi helpompaa ja 

nopeampaa.  

 

Vaikka tietomallinnuksen edut ovat kiistattomat, ei sen käyttöönotto rakennusalalla 

ole kuitenkaan ollut yhtä mutkatonta. Ohjelmiston hankintakustannukset voivat olla 

varsinkin pienille yrityksille liian korkeat, vaikka suuremmat yritykset 

ymmärtävätkin tietomallintamisen tuottaman arvon yleensä hyvin. Sitäkin 

suurempia ovat kuitenkin ihmisen toimintaan liittyvät ongelmat: esimerkiksi 

yhteistyö ja tietomallien jakaminen saatetaan kokea ongelmalliseksi. (Bryde et al. 

2013) Vaadittujen tietojen saaminen ajallaan on keskeinen edellytys yhtenäiselle 

suunnitteluprosessille, ja viestintään liittyvät ongelmat sekä häiriöt tiedonkulussa 

ovat keskeisiä ongelmia, joiden takia suunnitteluprosessi häiriintyy. Syynä voidaan 

mainita esimerkiksi se, etteivät osapuolet välttämättä ymmärrä toistensa prosesseja 

eivätkä tarvittavia vaatimuksia. Lisäksi eri organisaatioissa työskentelevät henkilöt 

työskentelevät pääsääntöisesti omilla toimistoillaan, mikä ruokkii viestintään 

liittyviä ongelmia eikä kannusta osapuolten väliseen yhteistyöhön. (Tauriainen et 

al. 2016) 

 

Virtual Design and Construction (myöhemmin VDC) eli virtuaalirakentaminen 

tarkoittaa rakennushankkeiden suunnittelua, toteutuksen suunnittelua ja toteutusta 

käyttäen nykyaikaisia menetelmiä ja työkaluja. Tietomallintaminen on merkittävä 

osa VDC:tä, mutta VDC tutkii virtuualirakentamista laajemmin. VDC:n tavoitteena 

on käyttää tuotannon ja prosessien virtuaalimalleja simuloimaan rakentamisen 

kompleksisuutta ja pyrkiä ymmärtämään hankkeiden kohtaamia ongelmia. (Fosse 

2017a) Näitä epäkohtia pyritään analysoimaan ja ratkomaan virtuaalimaailmassa jo 

ennen todellista rakentamista. VDC tarkoittaa siis koko projektin rakentamista ja 
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toteuttamista virtuaalimaailmassa ennen kuin se rakennetaan todelliseen 

maailmaan. (Mandujano et al. 2017; Lytle 2014) 

 

VDC on ratkaisu muuttuviin markkinoihin, joissa asiakkaat haluavat parempia ja 

tehokkaampia prosesseja, osallistumista sekä yhteistyötä. Monimutkaiset hankkeet 

vaativat edistyneitä työkaluja ja menetelmiä. VDC tuo merkittäviä muutoksia 

arkkitehtuuriin, suunnitteluun sekä rakentamiseen. VDC:n hyötyjä on lukuisia ja 

sen on muun muassa havaittu parantavan suunnittelun laatua, rakentamisen 

turvallisuutta sekä hankkeiden aika- ja kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja 

suorituskykyä. (Fosse 2017b) 

 

2.3 Last Planner System 

 

Arvioiden mukaan jopa yli puolet rakennushankkeista ylittää budjetin tai 

luovutetaan asiakkaalle aikataulusta myöhässä. Syyt tehottomuuteen ovat 

moninaisia, mutta merkittävä suorituskyvyn parantamisen potentiaali on 

tuotannonohjauksessa. (Ćwik & Rosłon 2017) Tuotannonohjaus tarkoittaa 

perinteisesti eritasoisia suunnitelmia, ylemmän tason yleisaikataulua ja 

tarkimmillaan viikko- ja tehtäväsuunnitelmia. Perinteinen tuotannonohjaus on 

työntöohjautuvaa eli tehtävät aloitetaan suunnitelmien mukaisessa aikataulussa, 

vaikka kaikkia tehtävän vaatimia edellytyksiä ei välttämättä vielä olisi. 

Perinteisessä tuotannonohjausmenetelmässä on paljon puutteita muun muassa 

suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. (Koskela & Koskenvesa 2003)    

 

Rakennusalan tehottomuuden parantamiseen on esitelty paljon erilaisia menetelmiä 

ja yksi niistä on Last Planner System, myöhemmin LPS (Ćwik & Rosłon 2017). Se 

on Yhdysvalloissa 1990-luvulla kehitetty menetelmä rakennusalan 

tuotannonohjaukseen, jonka lähtökohtana oli havainto, että jopa puolet 

viikkoaikataulun mukaisista tehtävistä jää suorittamatta (Merikallio 2015). LPS 

koostuu eri vaiheista: yleissuunnittelu, rakennusvaihesuunnittelu, valmisteleva 

suunnittelu, viikkosuunnittelu sekä oppiminen ja jatkuva parantaminen. Kuvassa 3 
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nähdään LPS:n vaiheet yleissuunnittelusta kohti tehtävien viikkosuunnittelua ja 

lopulta jatkuvaa parantamista ja oppimisista.  

Kuva 3. Last Planner -menetelmän vaiheet (Merikallio & Haapasalo 2009). 

 

Rakennusvaihesuunnittelussa laaditaan yhdessä hankkeen avainhenkilöiden kanssa 

rakennusvaiheaikataulu. Yhdessä suunnittelemalla saadaan eri osapuolten 

osaaminen ja tietämys osaksi aikataulusuunnittelua sekä yhdessä tekemällä 

sitoutetaan osapuolet noudattamaan aikataulua. Valmisteleva suunnittelu pyrkii 

tunnistamaan ja poistamaan aikataulun mukaisten tehtävien aloitusesteitä. 

Viikkosuunnittelussa luodaan tehokas viikkoaikataulu kyseisen viikon tehtävien 

toteutukseen ja otetaan huomioon työmaan tilanne eli tehtävien edellytyksien 

täyttyminen. (Merikallio & Haapasalo 2009; Koskela & Koskenvesa 2003) 
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Kuva 4. Rakentamistehtävän edellytykset (Koskela & Koskenvesa 2003). 

 

Kuvassa 4 nähdään yhteen rakentamistehtävään vaikuttavat edellytykset. Jos 

yhteen tehtävään liittyy keskimäärin seitsemän edellytystä ja kaikkien edellytysten 

kohdalla keskimäärin 5 % jää toteutumatta, on todennäköisyys sille, että tehtävä 

voidaan suorittaa ilman häiriöitä enää noin 70 % (0,957 = 0,7). (Koskela & 

Koskenvesa 2003) LPS pyrkii puuttumaan tähän ongelmaan ja mahdollistamaan 

ennustettavan, häiriöttömän tuotannon (Merikallio 2015). 

 

LPS:n perusperiaate on, että viikkosuunnitelmaan hyväksytään vain sellaiset 

tehtävät, joiden aloitusedellytykset ovat kunnossa. Kuvassa 5 esitetään 

perusperiaate menetelmän mukaisesta tehtävien hyväksymisestä 

viikkosuunnitelmaan ylemmän tason suunnitelmista. Sellaiset tehtävät, jotka 

ylemmän tason suunnitelmien mukaisesti pitäisi suorittaa ja joiden 

aloitusedellytykset ovat kunnossa eli kaikki aloitusesteet on poistettu, voidaan ottaa 

viikkosuunnitelmaan. (Koskela & Koskenvesa 2003) 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä

Mesta (tila)
Olosuhteet

Työntekijät

Kalusto

Materiaalit ja elementit

Edeltävät työvaiheet

Piirustukset
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Kuva 5. Tehtävien hyväksyminen viikkosuunnitelmaan (Koskela & Koskenvesa 2003). 

 

Nimensä mukaisesti LPS keskittyy viimeiseen hetkeen ennen tehtävän aloitusta, 

jossa voidaan varmista, että tehtävät ovat toteutuskelpoisia ja toteutetaan 

suunnitelmien mukaisesti. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017) LPS on siis perinteisestä 

mallista poiketen imuohjautuva eli tehtävä aloitetaan vasta, kun kaikki edellytykset 

tehtävän suoritukselle ovat toteutuneet (Koskela & Koskenvesa 2003). LPS pyrkii 

siis tarkastelemaan tuotantoa kokonaisuutena ja mahdolliset ongelmat pyritään 

havaitsemaan jo ennen tehtävän aloitushetkeä. Tämän vuoksi pitkäaikaisetkin 

tehtävät jaetaan viikkotehtäviin ja näin tehtävän aloitusedellytysten toteutumista ja 

mahdollisia ongelmia tarkastellaan viikoittain. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017) 

 

Esimerkiksi teräskatoksen asennuksen suunnittelu aloitettaisiin asennuksen 

aloitushetkestä ja aikataulu toteutettaisiin viikkotasolla käänteisesti kohti 

nykyhetkeä. Lopputuloksena olisi viikkotasolla tieto siitä, mitä eri osapuolien eli 

esimerkiksi suunnittelijoiden, arkkitehtien, tilaajan ja urakoitsijan tulee tehdä, jotta 

katoksen asennus voidaan aloittaa suunniteltuna päivänä eli sen vaatimat 

aloitusedellytykset ovat toteutuneet.  

 

Tärkeä osa Last Planner -menetelmää on oppiminen ja jatkuva parantaminen. PPC-

luku (Percent Plan Complete) kuvaa tehtävien toteutumisprosenttia (TTP) eli sitä 

kuinka suuri osa viikkosuunnitelman mukaisista tehtävistä saadaan kyseisellä 

viikolla suoritettua. Vain täysin suoritetut tehtävät katsotaan valmiiksi ja tehtävien 

toteutumattomuutta tutkitaan esimerkiksi 5 kertaa miksi -analyysilla, jonka avulla 

pyritään löytämään todellinen juurisyy. Viikon lopuksi valmiit tehtävät 

AIOTAAN
VALMISTELEVA
SUUNNITTELU

VIIKKOSUUNNITELMA

PITÄISI VOIDAAN 
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suhteutetaan tehtävien kokonaismäärään, jolloin saadaan PPC-luku. (Howell & 

Macomber 2002; Merikallio 2015) 

 

Howell & Macomber (2002) esittävät PPC-luvun viitearvoiksi 

 

 yli 85 %  erinomainen suoritustaso 

 yli 80 %  hyvä suoritustaso 

 60 - 80 % kohtalainen suoritustaso 

 alle 60 % huono suoritustaso 

 

LPS luo lukuisia etuja rakennushankkeiden tuotannonohjaukseen. Koskelaa & 

Koskenvesaa (2003) mukaillen Last Planner -menetelmän hyödyiksi voidaan 

todeta: 

 

• Tuottavuus: Tuottavuuden parantuminen perustuu siihen, että tehtävät päästään 

aloittamaan ajoissa, kun edellytykset tehtävälle ovat kunnossa ja mahdolliset esteet 

on tunnistettu sekä poistettu.  

• Kesto: Ennustettavuuden paraneminen johtaa tehtävien aloitusvälin ja 

rakennusajan lyhenemiseen. 

• Työturvallisuus: Tarkan suunnittelun ansiosta suurin osa työstä voidaan tehdä 

suotuisissa ja turvallisissa olosuhteissa. 

• Laatu: Suunnittelun ansiosta työ voidaan tehdä suunnitelluissa olosuhteissa 

hallitusti. Menetelmä osallistaa työntekijät mukaan suunnitteluun ja lisää näin 

heidän sitoutumista, mikä puolestaan parantaa laatua.  

• Yhteistyö: Keskusteleva ilmapiiri ja avoimuus lisäävät yhteistyöilmapiiriä ja 

sitoutuneisuutta. 

• Jatkuva parantaminen: Menetelmän kautta selvitetään myös mahdollisten 

suunnitelmien toteutumattomuuden syitä ja toteutetaan näin jatkuvan parantamisen 

menetelmää. 

 

Menetelmän tärkeimpiä menestystekijöitä ovat siis osapuolten sitouttaminen, 

tuottavuuden parantaminen häiriöttömän tuotannon myötä sekä jatkuva 
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parantaminen. Menetelmän käyttöönotto vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä, ja 

varsinkin toteutumien mittaaminen sekä juurisyiden etsiminen voi aluksi aiheuttaa 

haasteita. (Merikallio 2015)  

 

2.4 SharePoint  

 

SharePoint on Microsoftin kehittämä pilvipalveluna toimiva yhteistyöohjelmisto, 

joka on yksi tunnetuimmista virtuaalisista työympäristöistä ja sitä käyttää yli 100 

miljoonaa henkilöä ympäri maailmaa. SharePoint mahdollistaa muun muassa 

ryhmätyöskentelyn, tiedon jakamisen sekä dokumenttienhallinnan ajasta ja paikasta 

riippumatta. (Harbridge 2013; Hoske 2012) Kuvassa 6 on esitelty ominaisuuksia, 

joita SharePoint sisältää. 

 

Kuva 6. SharePoint sisältää useita erilaisia ominaisuuksia (Orbcom 2018). 

 

SharePoint-yhteistyöohjelmiston avulla voidaan rakentaa uudenlaisia virtuaalisia 

työtiloja käyttäen hyödyksi yleisesti tunnettuja Microsoftin toimisto-ohjelmia. Sen 

avulla tietoa voidaan helposti jakaa yrityksen sisällä ja tarvittaessa myös 

ulkopuolisille käyttäjille. SharePoint mahdollistaa työskentelyn yksin tai ryhmässä 

sekä helpottaa informaation ja projektien organisoimista.  Ohjelmiston avulla 

tiedonhallinta on helpompaa ja tarvittavat dokumentit löytyvät helposti 

hakutoimintojen avulla. Kokonaisuudessaan SharePoint mahdollistaa 

tehokkaamman kustannusten-, riskien- ja ajanhallinnan. (Orbcom 2018) 

Rakenna

Jaa

Organisoi

SharePoint Etsi ja löydä

Hallitse
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SharePoint sisältää lukuisia työkaluja ja ominaisuuksia tehostamaan yrityksen 

jokapäiväistä toimintaa:  

 

 Tiedon jakaminen ja tallennus  

 Yhteistyöalustat 

 Dokumenttienhallinta ja versiohistoria 

 Kommunikaatio 

 Hakutoiminto 

 Pikatoiminnot esimerkiksi sisällön muokkaamiseen 

 Toimintojen automatisointi 

 

SharePoint siis parantaa yhteistyötä ja mahdollistaa yksinkertaisen tavan hallita ja 

jakaa tietoa. (Microsoft 2018) 

 

2.5 Virtuaalinen Big Room 

 

Big Room -työskentelyn hyötyjä on monia. Sen avulla voidaan ratkoa 

rakennushankkeiden kriittisiä ongelmakohtia, kuten päätöksenteon viivästymistä, 

kommunikaation ongelmia ja suunnittelun ristiriitoja. Haasteena Big Room -

työskentelyssä on kuitenkin sen vaatima jatkuva läsnäolo. Pienissä ja keskisuurissa 

projekteissa, jotka ovat tyypillisiä varsinkin Suomessa, jatkuva läsnäolo voi olla 

mahdotonta toteuttaa. (Kerosuo et al. 2015a; Dave et al. 2015) 

 

Virtuaalinen Big Room (myöhemmin VBR) on yhteistoiminnallinen 

työskentelymenetelmä, jossa hankkeen avainhenkilöt työskentelevät 

virtuaaliteknologian avulla (Dave et al. 2015). VBR mahdollistaa Big Room -

työskentelyn tuomia hyötyjä myös niille projekteille, joille perinteinen Big Room -

työskentely ei ole mahdollista hankkeen pienen koon takia. Lisäksi VBR tuo 

helpotusta myös infrahankkeisiin, joiden työryhmä on tyypillisesti hajaantunut, ja 

poistaa näin monia logistisia ongelmia. (Suomen tieyhdistys 2016) 
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Virtuaalinen työtila mahdollistaa paremman ajanhallinnan, sillä jokainen voi itse 

aikatauluttaa työskentelyn eri hankkeiden välillä. VBR lisää myös 

kommunikaatiota ja nopeuttaa tiedonkulkua sekä päätöksentekoa. Lisäksi 

virtuaalisen työtilan kiistattomana etuna on dokumentaatio: kaikki hankkeeseen 

liittyvä tieto on yhdessä paikassa kaikkien osapuolten saavutettavissa. (Suomen 

tieyhdistys 2016) VBR on kustannustehokas tapa yhdistää tuotanto- ja 

prosessimallinnustekniikoita viestintä- ja sosiaalisten verkostojen työkaluihin. 

VBR muodostaa työskentelyalustan koko hankkeen elinkaaren ajaksi. (Dave et al. 

2015) 

 

VBR:ssä yhdistyy kolme ydintekijää: Lean -rakentamisen työkalut, tietomallinnus 

ja tietokannat. Nämä elementit yhdessä sosiaalisten verkostojen ja yhteistyön 

kanssa mahdollistavat virtuaalisen Big Room -työskentelyn pilvipalveluiden 

välityksellä (kuva 7). 

  

Kuva 7. Virtuaalisen Big Room -työskentelyn elementit (Suomen tieyhdistys 2016). 

 

Tuomalla Big Room -työskentely virtuaaliseksi, voidaan poistaa logistisia 

ongelmia ja tehostaa ajankäyttöä poistamatta kuitenkaan perinteisen Big Room -

työskentelyn tuomia etuja, kuten nopeaa ongelmanratkaisukykyä ja avointa 

tiedonkulkua sekä yhteistyötä. Lisäksi pilvipalvelussa työskentelyn myötä tiedon 

tallentaminen sekä dokumenttien hallinta on helppoa ja kaikki hankkeen tieto 

osapuolten käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. (Suomen tieyhdistys 2016) 

Lean - työkalut

Tietokannat Tietomallinnus

Yhteistyö ja 

sosiaaliset verkostot
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2.6 Solmutyöskentely 

 

Solmutyöskentely on alun perin terveydenhuoltoalalle kehitetty 

työskentelymenetelmä, joka tarkoittaa normaalisti suhteellisen erillisten 

toimijoiden yhteistä menetelmää, jossa kokoonnutaan lyhytaikaisesti yhteen 

ratkaisemaan tiettyä ongelmaa (solmua). Kun solmu aukeaa, ongelma on ratkaistu 

ja toimijat palaavat omiin työtehtäviinsä. (Engeström 2013)  

 

Rakennusalalle solmutyöskentely on levinnyt vastaamaan hankkeiden useiden eri 

toimijoiden tuomiin haasteisiin. Tyypillistä on, että jokainen toimija pyrkii ajamaan 

omaa etuaan ja näin syntyy ristiriitoja esimerkiksi suunnittelijoiden ja 

urakoitsijoiden välillä. Solmutyöskentely on saman hankkeen eri toimijoiden 

suunnittelu- ja ongelmanratkaisumenetelmä, jossa päätöksenteko tapahtuu yhdessä 

ilman että kukaan osapuoli olisi kontrolloivassa asemassa. (Kerosuo et al. 2015a; 

Bishop et al. 2009) Solmutyöskentely nopeuttaa ja parantaa suunnittelua, koska 

suunnitteluun osallistuu laaja asiantuntijajoukko eikä suunnitelmakiertoa eri alojen 

välillä tarvitse tehdä (Mittaviiva 2018) 

 

Varsinkin suomalaisille rakennushankkeille on tyypillistä, että suunnittelijoilla on 

käynnissä useita projekteja samanaikaisesti ja tämän vuoksi alkuperäistä Big Room 

-työskentelymallia ei voida kokonaisuudessaan toteuttaa. Solmutyöskentely on 

vaihtoehtoinen työskentelymenetelmä, jossa kokoaikaisen yhdessä työskentelyn 

sijaan avainhenkilöt kokoontuvat lyhytaikaisesti yhteen ratkomaan hankkeeseen 

liittyviä ongelmakohtia ja ideoimaan yhdessä. Solmutyöskentely yhdessä 

esimerkiksi virtuaalisen Big Room -työskentelyn kanssa voi olla ratkaisu 

pienemmille tai maantieteellisesti haastaville hankkeille. (Kerosuo et al. 2015a; 

Salminen 2016) Big Room -työskentelyn eri sovellukset ja solmutyöskentely ovat 

pääperiaatteiltaan hyvin lähellä toisiaan eikä termeillä ole välttämättä juurikaan 

käytännön eroa.  

 

Laadukas, kustannus- ja ympäristötehokas rakentaminen vaatii väistämättä useiden 

eri alan asiantuntijoiden yhteistyötä. Tietomallintaminen on tuonut huomattavia 
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etuja suunnitelmien yhdistämiseen eri asiantuntijoiden välillä, mutta 

solmutyöskentely ottaa huomioon myös sosiaalisten prosessien kehittämisen. 

(Kerosuo et al. 2015b) 

 

2.7 Yhteenveto Big Room -työskentelystä kirjallisuuden perusteella 

 

Big Room -työskentely on levinnyt rakennusalalle helpottamaan 

rakennushankkeiden kompleksisuutta sekä parantamaan yhteistyötä hankkeen 

sidosryhmien välillä. Yhdessä työskentely on parhaimmillaan innovointia sekä 

kustannustehokkaiden ratkaisujen etsimistä ja se lisää siten myös hankkeen 

suorituskykyä sekä tuottavuutta. Yhteistyön lisääminen vähentää myös 

tiedonkulkuun liittyviä riskejä sekä kaksinkertaista suunnittelua ja ennaltaehkäisee 

virheitä sekä helpottaa niiden löytymistä.  

 

Kirjallisuuden perusteella Big Room -työskentelystä toteutetaan 

rakennushankkeiden hankekehitys- ja toteutusvaiheessa hyvinkin erilaisia versioita 

eikä tutkimuskysymykseen voida esittää yhtä selkeää vastausta.  Big Room -

työskentely on alun perin tarkoittanut hankkeen avainhenkilöiden jatkuvaa yhdessä 

työskentelyä yhteisessä projektitoimistossa. Tämä työskentelymalli ei kuitenkaan 

aina ole mahdollinen esimerkiksi projektin pienen koon tai maantieteellisen 

sijainnin vuoksi. Big Room -työskentelyä voidaan soveltaa esimerkiksi kerran 

viikossa järjestettävänä toistuvana Big Room -sessiona. Virtuaalinen Big Room 

puolestaan tarkoittaa Big Room -työskentelyä pääsääntöisesti virtuaalisesti, mutta 

suurempia tai haastavampia ongelmia voidaan ratkaista esimerkiksi 

solmutyöskentelyn avulla myös kasvotusten.  

 

Big Room -työskentelyä tukevia menetelmiä ja työkaluja ovat esimerkiksi Last 

Planner -menetelmä ja tietomallinnus. Tuotannonsuunnittelussa käytettävä Last 

Planner -menetelmä lisää muun muassa tuottavuutta ja vaikuttaa positiivisesti 

läpimenoaikoihin, työturvallisuuteen ja laatuun. Teknologisten ratkaisujen avulla 

työskentelyä voidaan tehostaa ja esimerkiksi 3D-tietomallintaminen on tärkeä osa 

työskentelyä. Myös tiedon visuaalinen esittäminen kuuluu tärkeänä osana 
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työskentelyyn ja työskentelytilojen seinät tulisikin täyttää informatiivisella tiedolla. 

Lisäksi erilaisia yhteistyöohjelmistoja käytetään Big Room -työskentelyn tukena 

varsinkin työskentelyn sovelluksissa, joissa avainhenkilöt eivät työskentele 

kokoaikaisesti yhdessä.  

 

Big Room -työskentelyn koordinointi vaikuttaa sen onnistumiseen ratkaisevasti. 

Myös tehokkaan agendan luominen ja sen toimittaminen osallistujille etukäteen 

vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka tehokasta työskentely on ja miten käsiteltäviä 

asioita saadaan edistettyä. Myös työskentelyn dokumentointi erilaisten 

yhteistyöohjelmistojen avulla on isossa roolissa työskentelyn onnistumisessa. Big 

Room -koordinaattorin rooli on lisäksi fasilitoida agendan onnistumista ja luoda 

puitteet onnistuneelle työskentelylle esimerkiksi visualisoinnin ja tilasuunnittelun 

avulla. 

 

Big Room -työskentelyn hyötyjä on lukuisia. Big Room mahdollistaa projektin 

tehokkaan toimimisen kokoamalla kaikki päätöksentekijät yhteen, tehostamalla 

kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä luomalla infrastruktuurin innovoinnille 

ja ideoiden kehittämiselle. Rakentava ilmapiiri, tehtävien etenemisen 

nopeutuminen, virheiden väheneminen, kustannustehokkaiden ratkaisujen 

etsiminen sekä dokumentointi olivat lisäksi vahvuuksia, joita kirjallisuudessa 

esitetään työskentelyn hyödyiksi.  

 

Vaikka Big Room -työskentelyn edut ovat kiistattomat, nähdään siinä myös 

haasteita. Työskentely vaatii paljon avainhenkilöiden aikaresursseja ja ilman 

tehokasta agendaa työskentelyn riskinä on tehottomuus. Lisäksi työskentelyn 

käynnistäminen vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Myös osallistujien 

valmistautuminen työskentelyyn ja erilaisiin kokouksiin sekä työpajoihin nähdään 

osittain haasteellisen ja puutteellisena, mikä puolestaan hidastuttaa käsiteltävien 

asioiden etenemistä.  
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3 MENETELMIÄ JA TYÖKALUJA BIG ROOM -

TYÖSKENTELYN TUEKSI 

 

Tässä luvussa esitellään erilaisia työkaluja ja menetelmiä Big Room -työskentelyn 

tehostamiseksi. Esitellyt menetelmät ja työkalut eivät suoranaisesti esiinny 

kirjallisuudessa Big Room -työskentelyn yhteydessä vaan ovat keinoja vastata 

tutkimuksessa ilmenneisiin haasteisiin. Tässä tutkimuksessa esitellyt menetelmät 

keskittyvät ryhmätyöskentelyyn ja fasilitointiin, vaikka myös erilaisilla 

teknologisilla ratkaisuilla työskentelyä voidaan tehostaa.  

 

3.1 Työpajat 

 

Erilaisia työpajakokouksia voidaan käyttää hyödyksi suunnittelussa sekä 

kehittämisessä ja tyypillisimpiä aiheita ovat ongelmanratkaisut, ristiriitojen 

sovittelu ja muutoksensuunnittelu. Työpajakokous etenee yleensä aiheen 

selkeytyksestä ongelmanratkaisuun ja lopuksi määritellään konkreettisen 

toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt niille. (Van der Beek 2016a) 

 

3.1.1 Me -We -Us 

 

Me-We-Us on yksinkertainen ja helposti toteutettava tapa saada kaikkien 

osallistujien mielipide esille ja kuulluksi (Kantojärvi 2012, s.54). Monimutkaisissa 

rakennusprojekteissa, joihin liittyy useita eri suunnittelualoja ja lukuisia eri tahojen 

edustajia, on tärkeää kuulla jokaisen mielipide ja saada myös hiljaisempien 

henkilöiden näkemykset ja ammattitaito esille. Perinteisissä kokouksissa 

keskustelee usein vain muutama henkilö ja loput ovat hiljaa.  Me-We-Us on 

yksinkertainen ja interaktiivinen ryhmätyömenetelmä, jossa jokainen pohtii ensin 

yksin esimerkiksi viiden minuutin ajan keskusteltavaa aihetta tai ongelmaa ja 

kirjoittaa omat ehdotuksensa ylös. Tämän jälkeen keskustellaan tuloksista joko 

parin tai pienryhmän kanssa esimerkiksi kymmenen minuutin ajan ja yhdistetään 

ehdotukset. Lopulta jokainen pari tai pienryhmä esittää omat ehdotuksensa ja koko 
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ryhmän ehdotukset kootaan isolle paperille. (Ideapakka 2017) Kokonaisuudessaan 

menetelmä kestää noin 30 minuuttia (Kantojärvi 2017). 

 

Menetelmän avulla käsiteltävien aiheiden tulisi olla melko yksinkertaisia eikä Me-

We-Us-menetelmä yksinkertaisuudessaan tuota parasta mahdollista lopputulosta 

käsiteltäessä monimutkaisia asioita. Se sopii hyvin yhden aiheen tai aihepiirin 

käsittelyyn, mutta on haastava, jos käsiteltäviä aiheita on useita. (Van Der Beek 

2016b) 

 

Me-We-Us-menetelmän hyötyjä on lukuisia. Se on yksinkertainen ja helposti 

toteutettava tapa saada kaikkien osallistujien mielipide esille ja kuulluksi. 

Menetelmän avulla voidaan tuottaa suuri määrä aiheeseen liittyviä ideoita, joita on 

mahdollista käsitellä ja ideoida myös suuremmalla ryhmällä. Lisäksi siihen 

käytettävää aikaa on helppo hallita ja menetelmä toimii hyvinkin erikokoisille 

ryhmille. (Kantojärvi 2012, s. 54-55) 

 

3.1.2 Tuplatiimi 

 

Tuplatiimi on tehokas ryhmätyö- ja kokoustapa ongelmanratkaisuun, jonka 

lähtökohtana on havainto, että useimmissa kokouksissa vain muutama henkilö 

keskustelee ja loput osallistujat ovat hiljaa (Helin 2015). Menetelmästä käytetään 

myös nimitystä OPERA, joka tulee menetelmän vaiheista: omat ehdotukset, parin 

ehdotukset, ehdotusten esittely, ristiinarvioiminen ja aiheiden ryhmittely 

(Mikkonen et al. 2002). Työtavalle on ominaista ajankäytön tehokkuus ja siinä 

vältetään aiheen ohi keskustelemista sekä paikallaan pysyviä väittelytilanteita. 

Kokouksella on lopuksi selkeä ja jäsennelty lopputulos, johon osallistujat ovat 

sitoutuneita. Menetelmässä yhdistyy systemaattisuus ja luova 

ongelmanratkaisuprosessi. (Innotiimi Oy 2018) 

 

Työskentely alkaa toimeksiannon kertomisella, joka on tyypillisesti avoin kysymys. 

Aluksi osallistujat miettivät yksin ehdotuksia esitettyyn kysymykseen ja kirjaavat 

ne paperille. Tähän vaiheeseen on hyvä varata esimerkiksi viisi minuuttia, jotta 
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kaikilla on riittävästi aikaa miettiä. Tämän jälkeen keskustellaan pareittain ja 

esitellään omat ajatukset. Pariksi voidaan ohjeistaa valitsemaan esimerkiksi 

sellainen henkilö, jonka kanssa on tehnyt vain vähän yhteistyötä aikaisemmin. 

Ehdotuksista valitaan neljä oleellisinta ja kirjoitetaan ne erillisille papereille. 

Parivaiheessa jalostetaan yksilövaiheen ajatuksia ja varmistetaan, että ideoiden 

käsittely on aktiivisempaa ja tehokkaampaa kuin perinteisessä mallissa, jossa 

keskustelu käydään muutaman osallistujan kesken. Parikeskustelun jälkeen 

tärkeimmät ajatukset esitellään lyhyesti koko ryhmälle ja viedään taululle kaikkien 

nähtäväksi. Tässä vaiheessa on tärkeää muistuttaa osallistujia, ettei muiden 

ehdotuksia saa vielä kommentoida vaan se tapahtuu seuraavassa vaiheessa. Tähän 

vaiheeseen on hyvä varata noin kymmenen minuuttia. (Lindström et al. 2006; 

Pirttilä & Pekkanen 2017)  

 

Seuraavaksi on ristiinarvioiminen, jolloin parit valitsevat kaikista ehdotuksistaan 

mielestään tärkeimmät ja käyvät merkitsemässä neljään tärkeimpään paperiin +-

merkin. Omalle ehdotukselle saa antaa vain yhden +-merkin. Seuraavaksi alkaa 

ryhmittely, jossa ensin poistetaan ne ehdotukset, jotka eivät ole saaneet kannatusta. 

Tämä auttaa keskittymään olennaiseen. Sen jälkeen jäljelle jääneet ehdotukset 

ryhmitellään taululle niin, että saman aihepiirin asiat ovat allekkain ja eniten +-

merkkejä saanut ehdotus on ylimpänä. (Pirttilä & Pekkanen 2017, Herlin 2015) 

 

Lopputuloksena on taulun ylimmällä rivillä eniten kannatusta saaneet ideat. 

Seuraavaksi on päätettävä, miten ideoita hyödynnetään jatkossa. Joskus tilanne voi 

vaatia uuden työpajan esimerkiksi toimenpiteiden osalta, mutta tuloksia voidaan 

käyttää myös perinteisemmän kokouksen asialistana tai keskustelun avauksena. 

Työpajan jälkeen jatko on yleensä helpompaa ja osallistujien motivaatio sekä 

aktiivisuus ovat huomattavasti korkeampia. (Pirttilä & Pekkanen 2017; Innotiimi 

2018) Kokonaisuudessaan työskentely kestää puolesta tunnista tuntiin (Herlin 

2015). 
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3.1.3 Dynaaminen fasilitointi 

 

Dynaaminen fasilitointi on keskustelumenetelmä, jota käytetään erityisesti 

monimutkaisten ja näkemyksiä jakavien asioiden käsittelyyn (Penttinen 2018). 

Tällaiset tilanteet ovat tyypillisiä rakennusalalla, jossa esimerkiksi joudutaan 

pohtimaan arkkitehtuurisia tai taloudellisia uhrauksia, kun yritetään löytää 

tilanteeseen sopivia ratkaisuvaihtoehtoja.  

 

Dynaamisen fasilitoinnin avulla voidaan saavuttaa nopeasti laadukkaita 

ratkaisuvaihtoehtoja eri näkökulmia edustavien osapuolten yhteistyöllä. 

Dynaaminen fasilitointi soveltuu useita eri sidosryhmiä sitovien ja erimielisyyksiä 

aiheuttavien asioiden käsittelyyn. Kokonaisuudessaan työskentelyn tyypillinen 

kesto on muutama tunti. (Kantojärvi 2012, s. 271) 

 

Fasilitointiareena (2018) esittelee dynaamisen fasilitoinnin vaiheita. Fasilitaattori 

avaa keskustelun ja tarvittaessa aloitukseen voidaan käyttää myös me-we-us-

menetelmää. Tulleet kommentit kirjataan neljään luokkaan: 

 

 Faktat: Aiheen kannalta relevantit havainnot ja totuudet. 

o Mitä me tiedämme tästä aiheesta? 

 Huolet: Osallistujien huolenaiheet eli tärkeät asiat, joista halutaan pitää 

huolta, esimerkiksi tunteet ja arvot. 

 Avainkysymykset: Keskeiset haasteet ja oleellisin aiheen kannalta.  

o Mistä tässä aiheessa on kysymys? 

 Vaihtoehdot: Ideoita, mahdollisuuksia ja keskustelun edetessä jalostettuja 

ratkaisuvaihtoehtoja.  

 

Keskustelun edetessä päästään yhteistyöllä vaiheeseen, jossa on jäljellä ilmeisiä 

ratkaisuja ja vaihtoehtoja. 
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 Löydöt: Yhteistyön tuloksena syntyneet ratkaisut, valinnat ja toimenpiteet, 

jotka ovat keskenään ristiriidattomia ja joiden takana kaikki osallistujat 

pystyvät seisomaan.  

 

Kuva 8. Dynaamisen fasilitoinnin vaiheet (Möller et al.  2014). 

 

Dynaamisen fasilitoinnin mukaisen työpajan keskustelu seuraa yleensä kuvassa 8 

esitettyjä vaiheita. Ensimmäinen vaihe on luottamuksen rakentamisen vaihe. 

Kyseinen vaihe on erityisen tärkeä, sillä osallistujilla on usein voimakkaita 

mielipiteitä ja ratkaisuja etukäteen. Tämä piirre korostuu myös 

rakennushankkeissa, joissa osallistujat ovat tyypillisesti eri alojen edustajia useista 

eri organisaatioista. Ensimmäisessä vaiheessa tuodaan esille nämä vaihtoehdot, 

jonka jälkeen voidaan tutkia muita vaihtoehtoja vapaamman ilmapiirin vallitessa, 

kun päällimmäiset mielipiteet on tuotu julki. (Möller et al.  2014) 

 

Toisessa vaiheessa tutkitaan vaihtoehtoja ja jaetaan tietoa, jotta kokonaisuus 

saadaan hahmottumaan. Tässä vaiheessa kirjataan aiheeseen liittyviä faktoja ja 
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tuodaan ne kaikkien tietoisuuteen. Kolmannessa vaiheessa pohditaan mikä on 

oleellista ja paneudutaan asiaan vielä syvällisemmin. Keskustelun edetessä alkaa 

luomisen vaihe, jossa keksitään luovia ratkaisuja yhdessä ja löydetään 

vaihtoehtoisia ratkaisuja. Viimeisessä vaiheessa eli löytämisen vaiheessa asia alkaa 

selkeytymään ja muodostuu yhtenäinen käsitys siitä, kuinka tullaan jatkamaan 

eteenpäin. Työpajan lopputulos on ratkaisu tai suunta, jonka takana kaikki 

osallistujat pystyvät olemaan. (Möller et al.  2014; Kantojärvi 2012, s. 95-96) 

 

3.2  Seurantakokoukset ja PET-kokousmalli 

 

Tärkeä osa Big Room -työskentelyä on päätöksenteko ja tehtävistä sopiminen sekä 

niiden seuraaminen, joten erilaiset tehtävälistat ovat olennainen osa työskentelyä 

(Paukku 2017). Tehtävälistojen läpikäyminen onkin eräänlainen seurantakokous, 

jonka tarkoituksena on seurata, että työskentely ja hanke etenevät oikeaan suuntaan 

(Van der Beek 2016a). Näiden kokouksien ensisijainen tavoite on seurata tehtävien 

etenemistä ja seuraavia vaiheita sekä ratkaista ongelmia. Näille kokouksille 

tyypillistä on ongelmanratkaisu, päätöksenteko, priorisointi ja tehtävien 

määrittäminen. (MeetingSift 2018) 

 

PET-kokousmalli on uudenlainen tapa kokouksien järjestämiseen. Siinä 

perinteisestä mallista poiketen käsiteltävät asiat luokitellaan ja priorisoidaan niiden 

tärkeyden perusteella joko aikataulun tai taloudellisen arvon perusteella. Kuvassa 9 

on esiteltynä PET-kokousmalli.  
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Kuva 9. PET-kokousmalli (Niemi 2017). 

 

PET-kokousmallin nimi tulee aiheiden luokittelusta ja asioiden 

käsittelyjärjestyksestä. Ennen kokousta kokouksen koollekutsuja kokoaa agendan, 

joka pitää sisällään edellisestä kokouksesta kesken jääneet asiat, vakioasiat ja uudet 

asiat. Agenda tulee toimittaa osallistujille hyvissä ajoin etukäteen, jotta he voivat 

valmistautua varsinkin päätösasioihin. Käsiteltävät asiat luokitellaan: 

 

 P = Päätösasiat 

 E = Evästysasiat 

o mielipiteiden kerääminen 

o tavoitteiden asettaminen 

o valmistelusta päättäminen 

o valtuuttaminen 

o väliraportointi 

 T = Tiedotusasiat 

 

Kokouksen aluksi esitellään agenda ja tarvittaessa voidaan vielä ottaa uusia aiheita 

työlistalle. Kokouksen käsittelyjärjestys etenee päätösasioista evästysasioihin ja 

viimeisenä käsitellään tiedotusasiat. Käsittelyjärjestys perustuu ajatukseen, että heti 

kokouksen alussa käsitellään ne asiat, joista on tehtävä päätös tässä kokouksessa, 

etteivät esimerkiksi työvaiheet tuotannossa viivästy. Seuraavana käsitellään 
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*Tiedostusasiat

KOONTI

ASIOIDEN 
KÄSITTELY

ESIKÄSITTELY

TYÖLISTA

MUISTIO

Edellisessä kokouksessa
kesken jääneet asiat

Uudet asiat

KOKOUKSEN VALMISTELU KOKOUS

Vakioasiat
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evästysasiat eli ne asiat, jotka ovat vielä kesken ja vaativat vielä lisätietoa tai 

suuntaa. Lisäksi tässä kohdassa voidaan väliraportoida keskeneräisistä tehtävistä. 

Viimeisenä käsitellään tiedotusasiat, sillä nämä asiat jokainen voi tarvittaessa lukea 

myös itse kokouksen jälkeen, jos aikataulu olisi päätösasioissa tai evästysasioissa 

venynyt eikä tiedotusasioita ehdittäisi käsitellä kokouksessa. Kokousaika tulee 

jaksottaa niin, että päätösasioille on riittävästi aikaa ja esimerkiksi tiedotusasiat 

voidaan tarvittaessa käydä läpi nopeastikin. Kokouksen jälkeen kokouksen 

koollekutsuja tekee muistion, josta ilmenee tehdyt päätökset sekä tehtävien 

vastuuhenkilöt ja takarajat. (Niemi 2017)  
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4 BIG ROOM -TYÖSKENTELYN NYKYTILA JA 

TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen -

hankkeen Big Room -työskentelyn nykytila sekä tutkimustulokset haastatteluiden, 

kyselytutkimuksen ja havainnoinnin perusteella. Tutkimustulosten perusteella 

esitellään työskentelyn vahvuuksia ja kehityskohteita sekä verrataan 

tapaustutkimuskohteiden työskentelyä toisiinsa.  

 

Big Room -työskentely on monilta osin vielä varsin uusi menetelmä ilman 

vakiintuneita käytäntöjä. Se on usein hankekohtaisesti erilainen ja sen lopulliseen 

muotoutumiseen vaikuttavat paljon hankkeeseen osallistuvat avainhenkilöt ja 

heidän aktiivisuutensa. Se mikä toimii yhdessä hankkeessa, ei välttämättä toimi 

kaikissa. Vaikka yleiskäytännöt Big Room -työskentelylle voidaan luoda, on 

jokaisen hankkeen kohdalla kuitenkin pohdittava esimerkiksi urakkamuodon ja 

henkilöstön vaikutuksia siihen, miten Big Room -työskentelyä kyseisessä 

hankkeessa sovelletaan. (Paukku 2018)  

 

4.1 Big Room -työskentelyn nykytila 

 

Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen -hankkeessa Big Room -

työskentely aloitettiin jo ennen työmaan käynnistymistä erilaisilla 

suunnittelutilaisuuksilla, joissa muun muassa kehitettiin kyseiselle hankkeelle 

sopivat Big Room -käytännöt. Projektin alkuvaiheen Big Room -sessiot toteutettiin 

ulkopuolisen konsultin johdolla, joka toimi Big Room -koordinaattorina. Big Room 

-koordinaattorin rooliin kuuluu agendan kokoaminen sekä Big Room -session 

aikataulun ja sisällön suunnittelu yhdessä suunnittelupäällikön kanssa. Lisäksi 

koordinaattori hoitaa työskentelyn dokumentoinnin.  

 

Olympiastadionin hankkeessa päädyttiin toteuttamaan Big Room -työskentelyä 

niin, että kerran viikossa yhdeksi päiväksi arkkitehdit, suunnittelijat, 
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projektinjohtourakoitsija ja rakennuttaja sekä muut päätöksenteon kannalta 

merkittävät avainhenkilöt kokoontuvat työskentelemään yhdessä.  

 

Kyseisessä hankkeessa päädyttiin toteuttamaan Big Room -työskentelyä yhtenä 

päivänä viikossa muun muassa tilaratkaisujen vuoksi. Päätökseen vaikutti myös 

projektin koko eikä jatkuva yhdessä työskentely ollut mahdollista, sillä esimerkiksi 

suunnittelijoilla on yhtä aikaa useita eri hankkeita. Myös keskeinen sijainti 

Helsingin keskustassa vaikutti päätökseen siitä, että avainhenkilöt työskentelevät 

osan viikkoa yhdessä ja osittain omilla toimistoillaan, sillä esimerkiksi erilaisiin 

katselmuksiin on tarvittaessa helppo ja nopea tulla työmaalle myös Big Room -

sessioiden ulkopuolella. (Ala-Outinen 2018b) On kuitenkin huomioitava, että 

tilanne on erilainen, jos projektin sijainti ei ole yhtä keskeinen tai avainhenkilöt 

asuvat kaukana toisistaan. Nämä piirteet korostuvat erityisesti pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella tehtävissä projekteissa, varsinkin infrahankkeissa ja pienemmissä 

kunnissa tehtävissä hankkeissa, joissa esimerkiksi suunnitteluresurssia ei ole 

saatavilla. (Ahola 2018) 

 

Kuva 10. Big Room -työskentelyn viikkokello nykytilassa. 

 

Kuvassa 10 on esitetty Olympiastadionin projektin Big Room -työskentelyn 

viikkokello. Uudet asiat ilmoitetaan Big Room -koordinaattorille sähköpostitse 

pääsääntöisesti maanantaina, kuitenkin viimeistään tiistaina aamupäivän aikana, 

jolloin Big Room -koordinaattori ehtii koota agendan lähetettäväksi tiistaina 

To 

Muistiot ja to-do listat
(koordinaattori)

Ke klo 8-16

Big Room
(osallistujat agendan

mukaan)

Ti klo 12 mennessä

Agenda osallistujille
(koordinaattori)

Ma 

Uusien asioiden 
ilmoittaminen
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iltapäivään mennessä. Agendassa esitellään uudet asiat, keskeneräiset tehtävät sekä 

keskiviikon aikataulu. 

 

Kyseisessä kohteessa Big Room -työskentelyä järjestetään joka keskiviikko, jolloin 

avainhenkilöt kokoontuvat työskentelemään projektitoimistoon agendan eli 

ohjelman mukaisesti. Päivän agenda pitää sisällään uusien asioiden käsittelemistä 

eli ongelman tai idean esittelyn, yhdessä ideoinnin, vastuualueiden jaon sekä 

aikataulun määrittelemisen. Lisäksi päivän aikana käydään yhdessä läpi 

keskeneräisten tehtävien lista sekä järjestetään erilaisia erillispalavereita. 

Keskeneräisten tehtävien läpikäyminen on eräänlainen seurantakokous, jossa 

viikoittain seurataan suunnittelun ja toteutuksen etenemistä. Tietomalli on tärkeä 

osa Big Room -työskentelyä, sillä sen avulla isoa kohdetta voidaan helpommin 

hahmottaa. Tästä syystä Olympiastadionin Big Room -työskentelyssä tietomalli on 

säännöllisesti käytössä. Haastavista työvaiheista on myös pidetty Last Planner -

työpajoja. Kuvassa 11 nähdään Olympiastadionin Big Room -session 

esimerkkiagenda.  

 

 



52 

 

   

  

Kuva 11. Big Room -session esimerkkiagenda.  

 

Olympiastadionin hankkeen isosta koosta johtuen projekti on jaettu kahteen osaan: 

peruskorjaus ja uudisrakentaminen. Myös Big Room -sessiot pidetään tästä syystä 

erillisinä osuuksina, sillä suurin osa avainhenkilöistä, esimerkiksi arkkitehdit ja 

suunnittelijat ovat eri henkilöitä. Alun perin toinen osa oli aamupäivällä ja toinen 

iltapäivällä, mutta hankeen edetessä päädyttiin ratkaisuun, että kaikki 

seurantakokousosuudet pidetään aamupäivällä ja iltapäivällä on erillispalavereja 

pienemmissä ryhmissä.  

 

Olympiastadionin perusparannushankkeen Big Room
Big Room nro: 45.     PVM: 25.4.2018

8:00

KORJAUS

Uudet asiat

* Hissi A2 (liitteet)

* Museon lattiamateriaaleista tarkemmat tiedot. Esim. muovimattojen 

paksuus yms. ARK

* Museo oviaukon laajennus tilojen M222 ja M223 välissä. RAK / ARK

* Museo talotekniikkakuilun suurennuksesta museon tilassa M202. LVI / 

ARK / RAK

* A-lohkon 2 kerros gallerian käytävä: Suuttimet ovat kaiuttimien päällä, 

mallin mukaan. Voiko kaiutinta siirtää? (liite)

* CD Yleisvessojen piilosuuttimet

* Pallonkentän aurinkokatsomon uudet perustukset ja tukirakenteet 

suunnitelman päivitykset.

* B- lohkon 2.kerroksen katsomon alapuolisten sähköasennusten periaatteet 

toteutukselle (liite)

* B, CD, EF, LO, LI osan laatat

Keskeneräiset tehtävät

Osallistujat: Korjaus osapuolet

Muut osallistujat: OMAA TYÖSKENTELYÄ + TYÖMAAKÄYNNIT

9:30

9:45

10:00

UUDIS

Uudet asiat

* Kuva RLOY6402, vaahtolasikevennykset. Suunnitelman teksiosuus ja 

leikkaus A-A ristiriitaiset. Tehdäänkö kevennys alue ajorampin päällä 

Leikkaus A-A mukaisesti ja toinen kevennysalue tekstin mukaisesilla täytöillä 

niin että vain 1m yli meneviin täyttöihin vaahtolasi JJ-rakenteen päälle?

* Kentän tunnelin sprinklerisuuttimet ovat jäämässä putkien ja iv-kanavien 

yläpuolelle. Tarvitaanko putkien alapuolelle sprinklausta esim kaapelipalon 

sattuessa.

* LI IVKH koneiden haalausreitit ja huomioiminen myöhempiä tarpeita 

varten

* KE siirtymälattojen lopulliset suunnitelmat, miten irroitettavat laatat 

tehdään?

* LO, LI osan laatat

Keskeneräiset tehtävät

Osallistujat: Uudis osapuolet

Muut osallistujat: OMAA TYÖSKENTELYÄ + TYÖMAAKÄYNNIT

11:00

12:00

KATOSPALAVERI

Big Room

Osallistujat: PJU, RAK, RAKENNUTTAJA, JPV

YHTEISKANNAKOINTI SULKUTILOISSA

Alakerran neukkari

Osallistujat: PJU, RAKENNUTTA, LVI-suunnittelija, RAK (uudis), 

ARE, järjestelmätoimittajaehdokas

TAUKO

YHTEISET

Keskeneräiset tehtävät

Osallistujat: Kaikki osapuolet

LOUNAS

LOPPU

Klo                     
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Vuoroviikoin aamulla työskentely aloitetaan joko uudis- tai korjauspuolen asioilla. 

Suunnittelupäällikkö toimii ns. puheenjohtajana, vaikka työskentely ei olekaan niin 

muodollista kuin perinteisissä puheenjohtajakokouksissa. Ensimmäisenä esitellään 

uudet asiat eli uuden tehtävän tuonut henkilö kertoo ongelman tai kehitysidean. 

Keskustelun jälkeen päätetään kuinka asian kanssa jatketaan sekä päätetään 

tehtävälle aikataulu ja vastuuhenkilö. Uusien asioiden esittelyn jälkeen siirrytään 

keskeneräisiin tehtäviin, jotka on jaoteltu lohkoittain ja vastuuhenkilöt kertovat, 

kuinka tehtävien tekeminen edistyy. Osasta tehtävistä voidaan tehdä päätös, osa 

tehtävistä on saatu tehtyä ja ne kuitataan valmiiksi, mutta osa vaatii vielä 

jatkotoimenpiteitä ja ne jäävät listalle.  

 

Ensimmäisen osuuden jälkeen pidetään yhteinen osuus, jossa on läsnä korjaus- ja 

uudispuoli. Tämä osuus on yleensä vain noin 15 minuutin pituinen ja käsiteltävät 

asiat ovat lähinnä tiedotusasioita. Yhteisen osuuden jälkeen alkaa viikosta riippuen 

joko korjaus- tai uudispuolen seurantakokousosuus, joka rakentuu samalla kaavalla 

kuin aamuinen sessio. Iltapäivä koostuu usein monista peräkkäisistä 

erillispalavereista, joissa yleensä pienemmällä ryhmällä suunnitellaan yhdessä 

jotain haastavaa kohtaa tai ratkotaan ongelmia.  

 

Big Room -koordinaattori kirjaa päivän aikana uudet asiat, tehtävien vastuuhenkilöt 

ja takarajat sekä tehdyt päätökset ja vie tiedot session jälkeen SharePoint-

yhteistyöohjelmistoon, joka on pilvipalveluna monipuolinen työväline muun 

muassa dokumentinhallintaan. Big Room -työskentelylle luotiin oma SharePoint-

sivusto, sillä projektin koon kasvaessa Excel -pohjaiset ratkaisut eivät enää palvele 

käyttötarkoitusta riittävän hyvin ja sen vuoksi tässäkin projektissa päädyttiin 

tietokantamuotoisen tehtävätyökalun, SharePoint-yhteistyöohjelmiston, valintaan. 

(Paukku 2017) Lisäksi koordinaattori huolehtii yhdessä suunnittelupäällikön 

kanssa agendan mukaisesta työskentelystä niin aikataulullisesti kuin 

sisällöllisestikin. Koordinaattori kokoaa muistion ja toimittaa sen torstain aikana 

osallistujille ja muille asianosaisille. 
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4.2 Big Room -työskentelyn hyödyt 

 

Kyselytutkimuksen perusteella lähes kaikki Big Room -työskentelyyn osallistuvista 

henkilöistä kokee työskentelyn hyödyllisenä. Useimpien kyselyyn vastanneiden 

mielestä työskentelyn suurimpana etuna on saada kaikki hankkeen avainhenkilöt 

työskentelemään samaan paikkaan säännöllisesti. 

 

"Kaikki asioista päättävät henkilöt ovat saman pöydän ääressä. Näin saadaan 

kerralla kaikki näkökulmat ja mielipiteet esiin." (H1) 

 

Kyselytutkimusten vastausten perusteella työskentelyn hyötyjä ovat: 

 

 Avainhenkilöt yhtä aikaa paikalla 

 Säännöllinen ja koordinoitu työskentelytapa 

 Sovitteleva ilmapiiri 

 Asioiden käsittelyn nopeutuminen 

 Kommunikaatio ja tiedonkulku paranevat 

 Dokumentaatio 

 Kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen 

 Vähentää virheiden määrää 

 

”Big Room on kaikille uutta. Alusta asti on ollut hyvä ja yhteistyökykyinen henki. 

Tilaisuuteen on helppo tulla töihin. Kaikkia osapuolia on arvostettu ja 

kunnioitettu.” (H2) 

 

"Hankalia ongelmia ratkottu, joita ei normaalilla menettelyllä mielestäni olisi 

saatu maaliin." (H3) 

 

Kyselytutkimuksen perusteella kerran viikossa on sopiva tiheys Big Room -

työskentelylle. Big Room -työskentelyä kokonaisuudessaan pidettiin kuitenkin 

melko raskaana varsinkin suunnittelijoiden näkökulmasta, sillä työskentelyn lisäksi 

myös valmistautuminen vie aikaa. Tiheyden lisäksi myös päivien aikataulu oli 
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vastanneiden mielestä hyvä, vaikkakin se pitää suhteuttaa rakentamisvaiheeseen ja 

käsiteltävien aiheiden määrään. Vastauksien perusteella myös 

osallistujakokoonpano oli toimiva.  

 

Tärkeä osa Big Room -työskentelyä ovat erilaiset tehtävät ja tehtävälistat. 

Kyselytutkimuksen perusteella 63 %:a työskentelyyn osallistuvista henkilöistä 

kokee, että pystyy hoitamaan velvoitetut tehtävät määräajan puitteissa usein, 5 %:a 

joskus ja 2 %:a aina. Vastanneista 21 %:a ei osannut sanoa tai heillä ei ole ollut 

tehtäviä. Kolme suurinta syytä, ettei velvoitettuja tehtäviä ole saatu valmiiksi ennen 

takarajaa olivat epärealistinen aikataulu, lähtötietojen puute, resurssipula.  

 

Haastattelututkimuksen tuloksissa toistuivat myös kaikki kyselytutkimuksen 

tulokset työskentelyn hyödyistä. Big Room ei ole vain fyysinen tila vaan 

parhaimmillaan filosofia. Säännöllinen yhdessä työskentely luo keskustelevan 

ilmapiirin, jossa toisten ammattitaitoa arvostetaan. Työskentely lisää myös toisten 

suunnittelualojen tarpeiden ymmärtämistä ja on jatkuvaa aikataulujen ja resurssien 

yhteensovittamista. (Paukku 2018; Ahola 2018) Big Room -työskentely auttaa eri 

suunnittelualojen yhteensovituksessa ja vähentää näin virheiden syntyä. Yhdessä 

työskentely vähentää rakennushankkeiden kompleksisuuden aiheuttamia haasteita 

ja mahdollistaa kustannustehokkuuden parantamisen. Big Room -työskentely 

mahdollistaa hyvän lähtökohdan alkaa tekemään onnistunutta projektia (Pekkala 

2018). 

 

Big Room on säännöllinen ja koordinoitu työskentelytapa, jonka myötä esimerkiksi 

tehtävien tekeminen nopeutuu, kun niitä seurataan säännöllisesti. Kun kaikki 

avainhenkilöt ovat yhtä aikaa paikalla, tehdään myös tietoisempia ja perustellumpia 

päätöksiä kuin aikaisemmin. Toisaalta myös selkeä tehtävälista ja tehtävien 

vastuuhenkilöt luovat hyvää ryhmäpainetta asioiden hoitamiseen. (Paukku 2018; 

Arkko 2018) Työskentely lisää tuotannon sekä suunnittelijoiden välistä yhteistyötä 

ja viikoittaisissa Big Room -sessioissa seurataan säännöllisesti keskeneräisiä 

tehtäviä ja hankeen etenemistä. Työskentelyn myötä tiedonkulkua sekä 

lähtötietojen saantia voidaan huomattavasti nopeuttaa ja tehostaa verrattuna 



56 

 

   

  

perinteiseen toimintatapaan, jossa noin kerran kuussa järjestetään hankkeen 

suunnittelukokous ja muuten asiat hoidetaan sähköpostin ja puhelimen välityksellä. 

Big Room -työskentely lisää yhteistyötä ja parantaa ryhmähenkeä hankkeen parissa 

työskentelevien henkilöiden välillä. (Arkko 2018; Ahola 2018) 

 

Myös havainnoimalla saadut tutkimustulokset tukivat muilla tutkimusmenetelmillä 

saatuja tuloksia. Työskentelyn suurimpia hyötyjä on saada kaikki avainhenkilöt 

yhtä aikaa samaan paikkaan, jolloin kaikkien suunnittelualojen näkökulmat saadaan 

otettua huomioon. Pääsääntöisesti ilmapiiri oli hyvinkin sovitteleva ja yhteistyö on 

sessioiden aikana rakentavaa. Havainnoinnin perusteella työskentely nopeuttaa 

asioiden käsittelyä ja velvoitettuja tehtäviä saatiin valmiiksi määräajassa 

pääsääntöisesti melko hyvin. 

 

4.3 Big Room -työskentelyn haasteet  

 

Vaikka Big Room -työskentely koetaan hyödylliseksi ja se tehostaa päätöksentekoa 

sekä ongelmanratkaisukykyä, liittyy siihen kuitenkin myös paljon haasteita. Uusi 

toimintatapa koetaan usein haastavana ja luopuminen vanhoista tutuista 

toimintatavoista on vaikeaa. (Ahola 2018; Paukku 2018) Toisaalta on myös 

nähtävissä ilmiö, jossa muutoshalukkuutta kyllä löytyy ja uusia toimintatapoja 

otetaan käyttöön, mutta vanhoista ei kuitenkaan haluta tai uskalleta luopua ja 

lopulta tehdään kaksinkertainen työ. Big Room -työskentely korvaa usein 

esimerkiksi perinteiset suunnittelukokoukset, joten on turhaa tehdä kaksinkertainen 

työ ja pitää niitä vielä erikseen, jos samat asiat saadaan hoidettua viikoittain Big 

Room -työskentelyn yhteydessä. Myös työskentelyn sitoma osallistujamäärä luo 

haasteita ja tehokkuuden takaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Paukku 

2018) 

 

4.3.1 Tehokas pienryhmätyöskentely ja työpajat 

 

Kyselytutkimuksen perusteella suurimpia haasteita työskentelyssä on suuren 

osallistujamäärän tehokas ja tuottava työaika. Osallistujien läsnäolovelvoite johtaa 
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väistämättä tehottomuuteen, jos käsiteltävät asiat eivät kosketa itseään. 

Kyselytutkimuksen perusteella myös pienryhmätyöskentelyä pitäisi kehittää ja 

useimpien vastaajien mielestä juuri erillispalavereilla sekä pienryhmätyöskentelyllä 

voitaisiin poistaa tehottomuutta.  

 

"Välillä ajankäyttö on tehotonta, kun käsitellään isolla porukalla detaljitason 

asioita, jotka koskevat vain muutamaa henkilöä." (H4) 

 

"Pienryhmätyöskentelyä pitäisi yrittää kehittää toiminnan hyötysuhteen 

parantamiseksi." (H5) 

 

Kyselytutkimuksen perusteella Big Room -työskentelyä tulisi siis tehostaa 

pienryhmätyöskentelyllä ja erilaisilla työpajoilla, jotta voidaan maksimoida 

työskentelyn hyöty. Tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa kyselyyn vastanneista 

henkilöistä kokisi pienryhmä- ja työpajatyöskentelyn todella hyödyllisenä ja 

esimerkiksi aikataulusuunnittelua voitaisiin tehdä yhdessä Last Planner -

menetelmällä.  

 

"Pienryhmissä voitaisiin joskus paneutua jonkun ongelman ratkaisuun ja 

suunnitteluun, joitakin vaiheita voisi hahmottaa myös Last Planner - 

menetelmällä." (H2) 

 

"Toivoisin enemmän työpajoja ja pienryhmätyöskentelyä, mutta niiden 

järjestäminen on hankalaa. Lähinnä siksi, että oikean ryhmän kokoaminen on 

haasteellista. Kesken pienryhmäpalaverin huomaa useasti, että asia olisi koskenut 

useampaa tahoa." (H6) 

 

Myös haastatteluiden perusteella nousivat esiin työskentelyn tehottomuuteen 

liittyvät ongelmat. Pienryhmätyöskentely ja työpajat ovat hyviä keinoja torjua 

tehottomuutta ja maksimoida työskentelystä saatava hyöty. On kuitenkin hyvä 

muistaa, että työpajojen tulee olla hyvin suunniteltuja ja organisoituja. Niidenkin 

agenda tulisi laatia niin, että käsiteltävät aiheet ja aikataulu ovat osallistujien 
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tiedossa etukäteen. Etukäteen lähetettävän, mahdollisimman tarkan agendan 

mukaan jokainen osallistuja voi käyttää omaa ammattitaitoa arvioidessaan onko 

oma osallistuminen tarpeellista. (Pekkala 2018; Paukku 2018)  

 

Erilaiset ryhmätyömenetelmät tehostavat erillispalavereita ja työpajoja, mutta 

työskentelyn onnistumisen ratkaisee kuitenkin lopulta päätösvaltaiset avainhenkilöt 

eli esimerkiksi tilaaja tai rakennuttaja. Heidän tehtävänään on lopulta tehdä päätös, 

jotta työpajan tai erillispalaverin jälkeen asia on saatu käsiteltyä tai ainakin 

tiedetään minne suuntaan jatketaan ja muut vaihtoehdot on voitu sulkea pois. 

Vaikka työskentelyä voidaan tehostaa, on siinä myös paljon haasteita, joihin on 

vaikea vaikuttaa. Esimerkiksi julkishallinnollisissa hankkeissa byrokratia on usein 

raskas ja hidastuttaa omalta osaltaan hankkeen etenemistä. (Paukku 2018; Ahola 

2018; Järvinen 2018) 

 

Havainnoinnin perusteella saadut tutkimustulokset tukevat kyselytutkimuksen ja 

haastatteluiden tuloksia työskentelyn tehottomuudesta. Toistuvasti työskentelyn 

aikana vain muutama osallistuja puhuu ja loput tekevät puhelimillaan tai 

tietokoneillaan jotain muuta. Kuvassa 12 nähdään Big Room -työskentelyyn 

osallistuvien henkilöiden kokonaismäärä.  
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Kuva 12. Big Room -sessioihin osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä.  

 

Koska Big Room -sessiot sitovat keskimäärin 20-25 osallistujaa viikoittain, on 

todella tärkeää, että työskentely sekä kokouskulttuuri ovat tehokkaita ja päätöksiä 

tehdään. Päivän agenda tulisi rakentaa niin, että osallistujilla on mahdollista 

osallistua vain itseään koskeviin osuuksiin ja loppuajan he voivat tehdä muita 

työtehtäviä.  Näin minimoidaan tilanne, jossa Big Room -sessiossa istuu 

osallistujia, joita asia ei kosketa.  

 

Helsingin kaupunkiympäristötalo -hankkeessa erillispalaverit järjestettiin Big 

Room -päivän aamulla, jolloin esimerkiksi sähkö- ja lvi-asiat käsiteltiin omina 

kokonaisuuksinaan pienemmällä osallistujamäärällä. Tarvittaessa näistä 

erillispalavereista voitiin tuoda avoimia kysymyksiä tai tehtäviä iltapäivällä 

olevaan yhteiseen osioon, johon pääsääntöisesti osallistuivat kaikki avainhenkilöt 

eli esimerkiksi arkkitehtia voitiin tarvittaessa konsultoida aamun erillispalavereiden 

asioihin liittyen. Myös Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa erillispalavereita 

järjestettiin paljon ja näin koitettiin maksimoida työskentelystä saatava hyöty. 

Myös Last Planner -menetelmä oli molemmissa muissa tapaustutkimuskohteissa 

säännöllisesti käytössä. 
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4.3.2 Päätöksenteko ja osapuolten valmistautuminen 

 

Toinen merkittävä haaste Big Room -työskentelyssä on päätöksenteko. 

Päätöksenteon haasteet koettiin kyselytutkimuksen perusteella tehottomuuden 

jälkeen suurimpana haasteena. Varsinkin tuotannossa työskentelevistä vastaajista 

useat kokivat päätöksenteon hitaaksi ja tehottomaksi, mutta toisaalta taas 

suunnittelijoiden vastauksista päätöksenteon haasteet eivät esiintyneet yhtä useasti. 

Myös muiden osallistujien puutteellinen valmistautuminen oli kyselyyn 

vastanneiden mielestä työskentelyn haasteena ja vaikutti osaltaan esimerkiksi 

päätöksenteon hitauteen.  

 

"Päätöksien tekoa tulisi nopeuttaa. Eri osapuolet voisivat valmistautua paremmin 

Big Room -päivään." (H1) 

 

"Kaikkien osapuolten läsnäolovelvoite johtaa ajankäytön tehottomuuteen, jollei 

itseä koskettavia asioita ole listalla. Edellyttää myös Big Roomin johtamiselta 

määrätietoisuutta ja kykyä tuottaa päätöksiä." (H7) 

 

Päätöksentekoon liittyvät haasteet nousivat myös haastattelututkimuksessa vahvasti 

esiin ja varsinkin julkishallinnollisissa hankkeissa jo pelkästään hankkeen 

erityispiirteet ja byrokratia hidastuttavat päätöksentekoa huomattavasti (Näsänen 

2018; Pekkala 2018). Jotta työskentely olisi tehokasta, pitäisi myös päätöksiä kyetä 

tekemään. Tässä tilanteessa korostuu päätösvaltaisten avainhenkilöiden rooli. Big 

Room -sessioihin tulisi osallistua myös hankkeen tilaajan puolelta sellainen 

henkilö, jolla on päätösvaltaa tehdä tarvittaessa myös nopeita päätöksiä. 

Päätöksenteon tehostamiseksi tulisi ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelun jälkeen kyetä 

päättämään mitkä vaihtoehdot hylätään ja mikä valitaan, jotta 

kerrannaisvaikutukset muuhun suunnitteluun ja toteutukseen eivät kasvaisi. 

Päätöksenteon tueksi myös suunnitteluaikataulun ja välitavoitteiden tulisi olla 

selkeät sekä suunnittelunohjauksen tehokasta ja ammattimaista. (Paukku 2018) 

Päätöksenteon tehostaminen ei kuitenkaan lopulta poista kaikkea päätöksentekoon 

liittyviä haasteita, sillä esimerkiksi allianssihankkeiden päätöksentekoprosessi on 
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raskas ja käy läpi useita eri vaiheita ennen lopullista hyväksyntää (Ahola 2018; 

Arkko 2018). 

 

Tehokasta päätöksentekoa varten uudet käsiteltävät asiat tulee toimittaa 

osallistujille agendan mukana etukäteen. On kuitenkin osallistujan motivaatiosta ja 

resursseista kiinni, tutustutaanko käsiteltäviin asioihin etukäteen. Päätöksenteon 

kannalta on merkittävää, että kaikilla avainhenkilöillä on riittävät lähtötiedot ja 

asiaa on tutkittu jo ennen Big Room -sessiota, jotta päätöksiä voidaan tehdä. Yksi 

suurimpia syitä päätöksenteon tehottomuuteen on se, ettei osallistujilla ole ollut 

riittävästi tietoa aiheesta, jolloin kokous väistämättä ajautuu tilanteeseen, jossa 

kokous on lähinnä tiedon jakamista ja päätöstä ei synny.  Myös tiedonkulkua ja 

kommunikaatiota tulisi edelleen kehittää päätöksenteon tueksi. Tarvittaessa 

päätöksentekoa ja tehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi ennakkotehtävillä, jotka 

pakottavat osallistujat tutustumaan ja miettimään aihetta etukäteen. (Paukku 2018)  

 

Havainnoinnin perusteella osallistujien valmistautuminen sessioihin on usein 

hyvinkin puutteellista ja esimerkiksi agendaa ei välttämättä ole luettu etukäteen, 

jolloin tehtävien eteneminen ja päätöksenteko viivästyvät. Myös päätösvaltaisten 

avainhenkilöiden roolin merkitys on suuri päätösten syntymisen kannalta ja 

havainnoinnin perusteella päätöksentekoa hidastuttaa lisäksi varsinkin 

ristiriitaisissa tilanteissa päätösvaltaisten henkilöiden epävarmuus tehdä päätöksiä. 

Kuvassa 13 on kuvattu Olympiastadionin Big Room -sessioissa tehdyt päätökset ja 

tehtävälistan tehtävät.   



62 

 

   

  

 

Kuva 13. Big Room -sessioissa tehdyt päätökset ja tehtävälistan avoimet tehtävät. 

 

Helsingin kaupunkiympäristötalo -hankkeessa päätöksiä tehtiin myös 

erillispalavereissa, joissa jokaisessa oli rakennuttajan ja pääurakoitsijan edustaja 

paikalla. Näin työskentelyä ja päätöksentekoa voitiin tehostaa. Jos rakennuttajan 

edustaja tai muut osallistujat kokivat, että asiaan olisi järkevä saada vielä laajempi 

näkemys, se esiteltiin yhteisessä osiossa iltapäivällä kaikille ja päätös tehtiin siellä. 

Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa päätöksenteko tapahtui allianssin 

projektiryhmän kokouksessa kerran viikossa. Viikon aikana tulleet päätöstä 

vaativat asiat kerättiin päätöksentekolistalle, joka esiteltiin allianssin 

projektiryhmän kokouksessa. Allianssihankkeesta johtuen päätöksenteko oli 

ajoittain hidasta. 

 

4.3.3 Tehtävien priorisointi ja luokittelu          

 

Kyselytutkimuksen perusteella työskentelyn ja suunnittelunohjauksen haasteena on 

myös tehtävien sekä haasteiden priorisointi. Big Room -sessioissa käsitellään 

hyvinkin erisuuruisia asioita. Pieniä detaljitason asioita tulisi pyrkiä käsittelemään 

erillispalavereissa tai pienen ryhmän kesken. Ongelmien käsittelemiseen varattu 

aika pitäisi myös suhteuttaa niiden taloudelliseen arvoon.   
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"Agendalla on (tärkeydessä tai rahassa mitattuna) todella erisuuruisia asioita, 

niiden käsittelyä ja päätöksentekoa tulisi jollain lailla priorisoida. Esim. samassa 

Big Roomissa voidaan käyttää yhtä paljon aikaa ja energiaa yhdestä 600x600mm 

talotekniikan tarkastusluukusta puhumiseen, kuin 15 miljoonaa euroa maksavan 

teräskatoksen mahdollisesta kuukauden aloitusviiveestä puhumiseen." (H4) 

 

Haastattelututkimuksen tuloksista priorisointi ei noussut esille, mutta 

havainnoinnin perusteella tehtävien priorisointiin tulisi kiinnittää huomiota. Tällä 

hetkellä tehtävät ja ongelmat käsitellään sitä mukaan, kun ne ilmestyvät ja joku tuo 

aiheen esille uutena asiana. Havainnoinnin perusteella tehtävien käsittelyä ei 

juurikaan ole liitetty tuotannon aikatauluun ja välillä agendalla saattaa olla tehtäviä, 

jotka ovat ajankohtaisia vasta vuoden päästä. Nämäkin tehtävät on tärkeä kirjata 

ylös, mutta niiden käsittelyyn ei kannattaisi käyttää aikaa tässä vaiheessa.  

Tehtävien käsittelyssä tulisi siis huomioida niiden painoarvo hankkeen kannalta ja 

uusille tehtäville luoda asteikko esimerkiksi taloudellisen arvon ja tehtävän 

tärkeyden perusteella. Agendan suunnittelussa tulisi myös huomioida nämä 

eriarvoiset tehtävät ja aloittaa käsittely niistä aiheista, jotka on tämän session aikana 

saatava valmiiksi tai tehtävä päätös.  

 

4.3.4 Hankinta 

  

Hankintojen merkitys rakennushankkeiden kustannuksista on huomattava, sillä 

jopa 70 % kokonaiskustannuksista koostuu hankinnoista ja loput 30 % muista 

hankkeen yleiskustannuksista kuten palkoista ja tilavuokrista. Onkin siis 

huomattavan tärkeää, että hankintanäkökulma otetaan huomioon myös Big Room -

työskentelyssä. (Järvinen 2018) 

 

Hankintojen kustannusmerkityksen lisäksi hankinta-aikataulun sovittaminen 

suunnittelu- ja toteutusaikatauluun on tärkeää, sillä suunnitelmallisuuden puute 

aikataulusuunnittelussa voi johtaa projektin kannalta merkittäviin myöhästymisiin 

tai kiirehankintoihin, jolloin hankintojen kustannustehokkuus usein heikkenee. 
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Aikataulusuunnittelun tärkeyttä ei saisi väheksyä, sillä lopulta kaikki toiminta 

kulminoituu aikataulusuunnitteluun. (Järvinen 2018) 

 

Myös havaintojen perusteella hankinnan ja Big Room -työskentelyn välistä 

yhteistyötä tulisi tiivistää, jotta yhdessä työskentelemällä voitaisiin parantaa muun 

muassa aikataulujen yhteensovittamista ja tiedonkulkua sekä löytää 

kustannustehokkaimmat ratkaisut hankkeen kannalta. Hinta- ja 

toimitusaikatiedoilla on vaikutusta myös päätöksentekoon, mutta toisaalta 

hankinnan osallistuminen Big Room -työskentelyyn sitoo resursseja eikä 

välttämättä ole kokoaikaisesti järkevää. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella 

hankinnan ja Big Room -työskentelyn välinen yhteistyön tarve ei noussut esille.  

 

Havainnoinnin ja haastattelujen perusteella hankinnan sekä tuotannon näkökulma 

on otettu pääsääntöisesti hyvin huomioon silloin, kun aikataulua käytetään 

hyödyksi Big Room -työskentelyssä. Säännöllisesti järjestettävä aikataulupalaveri 

mahdollistaa eri osapuolien yhteistyön tiivistämisen ja on tärkeä osa Big Room -

työskentelyä. (Ahonen 2018; Arkko 2018; Näsänen 2018) 

 

4.3.5 Tilasuunnittelu 

 

Kyselytutkimuksen perusteella myös tilasuunnittelussa koettiin puutteita. Nykyiset 

tilat luovat haasteita esimerkiksi erillispalavereiden järjestämiseen ja edesauttavat 

näin tehottomuuden syntyä. Tilapuutteiden lisäksi myös esimerkiksi hitaat 

kuituyhteydet koettiin työskentelyä haittaavana ja hidastavana tekijänä.  

 

"Erillisiä pieniä huoneita tarvittaisiin, joissa esim. suunnittelijat pystyisivät 

tekemään töitään sillä välin, kun agendalla olevat asiat ei koske heitä. Lisäksi 

näissä pystyttäisiin pitämään pienempiä erillispalavereita." (H8) 

 

"Väliaikaiset työtilat ja riittävän nopea verkkoyhteys puuttuvat." (H9) 
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Haastattelututkimuksen perusteella haasteita tilasuunnittelun teknisiin ratkaisuihin 

tuo eri organisaatioista tulevat henkilöt ja huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi 

riittävän nopeiden kuituyhteyksien sekä eri yritysten sisäisten järjestelmien 

yhteensovittamiseen ja federointiin. (Arkko 2018; Pekkala 2018; Näsänen 2018) 

Tulosten perusteella myös tilasuunnittelun merkitys korostuu ja erilaisten sekä eri 

käyttötarkoituksiin tehtyjen tilojen tärkeys työskentelyn kannalta koettiin 

merkittäväksi. Toimisto tulisi jakaa erilaisiin vyöhykkeisiin niin, että siellä on 

mahdollisuus hiljaiseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen sekä paljon erilaisia ja 

erikokoisia neuvottelutiloja. (Pekkala 2018) 

 

Havainnoimalla saadut tutkimustulokset tukevat kyselytutkimuksen ja 

haastatteluiden tuloksia. Onnistunut Big Room -työskentely vaatii edellytyksiä 

myös tilasuunnittelulta. Parhaimman hyötysuhteen saavuttamiseksi olisi tärkeää, 

että agenda laaditaan niin, että vain tarvittavat henkilöt ovat paikalla kussakin 

osuudessa. Tämä kuitenkin vaatii asianmukaiset työskentelytilat, jotta ne henkilöt, 

jotka eivät osallistu kyseiseen kokoukseen tai työpajaan, voisivat tehdä tuottavaa 

työtä ennen seuraavan osuuden alkua, jossa itse ovat mukana. Hiljaisten 

työskentelypisteiden sekä erilaisten pienryhmätilojen puuttuminen luo haasteita 

työskentelylle ja lisää tehottomuutta, sillä nyt kokouksissa istuu paljon osallistujia, 

joita asia ei koske.   

 

Kaupunkiympäristötalo ja Lahden eteläinen kehätie -hankkeissa oli järjestetty 

erillisiä väliaikaisia työpisteitä henkilöille, joilla ei ole kiinteää työpistettä. Näin 

voidaan mahdollistaa tuottava työaika esimerkiksi erillispalavereiden välillä. 

Väliaikaisten päiväpaikkojen myötä projektitoimistoon voi tulla työskentelemään 

koko päiväksi, eikä esimerkiksi siirtymisiin kesken päivän mene aikaa (Arkko 

2018). Molempien hankkeiden tilasuunnittelussa oli myös otettu huomioon 

pienempien neuvotteluhuoneiden tarve ja esimerkiksi erillispalavereita voitiin 

järjestää Big Room -päivän aikana useita yhtä aikaa.  Huomioitavaa kuitenkin on, 

että molemmat projektit toimivat muissa rakennuksissa kuin parakkitoimistoissa ja 

tällaiset rakennukset ovat usein muuntojoustavampia kuin parakkitoimistot.  
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4.3.6 Visuaalisuus 

 

Kyselytutkimuksen tuloksien perusteella tietomallin käyttö koettiin todella 

tärkeäksi osaksi työskentelyä, sillä usein laajan kohteen hahmottaminen on muuten 

hankalaa. Tietomallin käytön koettiin myös nopeuttavan asioiden etenemistä ja 

päätöksentekoa.  

 

Haastatteluiden tulokset tukivat kyselytutkimuksen tuloksia tiedon visuaalisen 

esittämisen tärkeydestä. Myös havaintojen perusteella visuaalisuus on tärkeä osa 

Big Room -työskentelyä, ja esimerkiksi hankkeiden tietomallit ovat jatkuvassa 

käytössä työskentelyn tukena. Tiedon visuaalinen esittäminen helpottaa 

hahmottamista ja esimerkiksi aikataulu yleensä kiinnostaa enemmän ja siinä 

pysyminen on todennäköisempää, kun se on esitettynä toimiston seinällä ja koko 

ajan kaikkien nähtävillä. Toisaalta taas on tärkeää miettiä millaista tietoa 

visuaalisesti voidaan esittää, sillä iso osa henkilöistä työskentelee 

projektitoimistossa vain yhden päivän viikossa eikä siis ole päivittäin sitä 

näkemässä. (Paukku 2018) Myös Cave-virtuaalitilan merkitys osana visualisointia 

on merkittävä varsinkin suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa, jotka toteutetaan 

tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Virtuaalitilan avulla voidaan yhteistyön 

tehostamisen lisäksi havaita sekä ennaltaehkäistä virheitä ja ongelmia. Virheiden 

havaitseminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen todellista rakentamista 

voi luoda mittavia kustannussäästöjä. (Pekkala 2018; Näsänen 2018) 

 

Helsingin kaupunkiympäristötalo sekä Lahden eteläinen kehätie -hankkeissa tiedon 

visuaaliseen esittämiseen oli kiinnitetty paljon huomiota ja näissä kohteissa myös 

tilasuunnittelussa oli otettu huomioon erityisesti seinätilan hyödyntäminen tiedon 

visuaaliseen esittämiseen. Päätöksenteon tueksi ja asioiden havainnollistamiseksi 

oli aikataulujen lisäksi käytetty esimerkiksi erilaisia havainnekuvia, kuten 

ilmakuvia alueesta, pohjapiirustuksia, ideaseiniä ja ongelmatauluja.  
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4.3.7 Yhteistyöohjelmistot ja dokumentointi 

 

Kyselytutkimuksen perusteella Big Room -työskentelyn vahvuudeksi nousi 

työskentelyn dokumentointi. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella tiedonkulun 

haasteita ei kuitenkaan tiedostettu, vaikka Olympiastadionin hankkeessa 

SharePoint oli käytössä lähinnä dokumentaatiossa Big Room -koordinaattorin 

toimesta. Big Room -työskentelyyn osallistuvat henkilöt eivät käyttäneet 

SharePoint-sivustoa vaan kaikki kommunikaatio tapahtui sähköpostin ja 

puhelinkeskusteluiden välityksellä, jolloin dokumentaatio jäi usein puutteelliseksi.  

 

Haastatteluiden ja havainnoinnin perusteella tiedonkulun haasteet sekä 

yhteistyöohjelmistojen käytön tärkeys nousivat kuitenkin esiin. Tiedonkulun 

haasteet vaikuttavat päätöksentekoon ja usein sähköpostijakeluista jää puuttumaan 

joku päätöksenteon kannalta merkittävä avainhenkilö. SharePoint-

yhteistyöohjelmiston kaltaiset pilvipalvelut mahdollistavat kaikille pääsyn tietoihin 

ajasta ja paikasta riippumatta vastaten näihin tiedonkulun haasteisiin, joten olisi 

tärkeää, että niiden käyttöä pyrittäisiin lisäämään. (Paukku 2018) Uudet järjestelmät 

voivat kuitenkin aiheuttaa aluksi haasteita ja niiden käyttöönottoon tulisi käyttää 

resursseja ja järjestää esimerkiksi koulutusta, jotta ne saataisiin käyttöön 

mahdollisimman sujuvasti. (Näsänen 2018) 

 

Helsingin kaupunkiympäristötalo ja Lahden eteläinen kehätie -hankkeissa oli otettu 

heti projektin alusta alkaen aktiiviseen käyttöön pilvipalveluna toimiva SharePoint 

-yhteistyöohjelmisto, ja suurin osa sekä dokumentoinnista että kommunikoinnista 

tapahtui sen kautta. SharePoint-yhteistyöohjelmistoa käytetään myös uusien 

käsiteltävien asioiden ilmoittamisessa, agendan laatimisessa ja muistion 

kirjoittamisessa, jolloin voitiin välttyä kaksinkertaiselta työltä, kun kaikki tieto 

dokumentointiin suoraan järjestelmään. (Saarinen 2018)  
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4.4 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Kyselytutkimuksen, haastatteluiden ja havainnoinnin tulosten perusteella voidaan 

todeta, että Big Room -työskentelyssä on paljon vahvuuksia ja sillä on positiivinen 

vaikutus rakennusalan tyypillisimpiin ongelmiin, kuten tehottomuuteen ja 

tiedonkulun haasteisiin. Taulukossa 3 on esitetty tutkimustulokset Big Room -

työskentelyn vahvuuksista ja kehityskohteista.  

 

Taulukko 3. Tutkimustulokset työskentelyn vahvuuksista ja kehityskohteista. 

 

Useat vahvuudet esiintyvät empiirisen tutkimuksen tuloksien lisäksi myös 

kirjallisuudessa. Big Room mahdollistaa projektin tehokkaan toimimisen 

kokoamalla kaikki päätöksentekijät yhteen, tehostamalla kommunikaatiota ja 

vuorovaikutusta sekä luomalla infrastruktuurin innovoinnille ja ideoiden 

kehittämiselle. Rakentava ilmapiiri, tehtävien etenemisen nopeutuminen, virheiden 

väheneminen, kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen sekä dokumentointi 

olivat vahvuuksia, joita kirjallisuustutkimuksen lisäksi voitiin löytää myös 

empiirisen tutkimuksen tuloksista. Näiden lisäksi empiirisen tutkimuksen tuloksena 

Big Room -työskentelyn vahvuuksina ovat säännöllinen ja koordinoitu 

työskentelytapa, positiivisen ryhmäpaineen luominen sekä päätöksenteon 

paraneminen, sillä kaikkien avainhenkilöiden läsnä ollessa tehdyt päätökset ovat 

tietoisempia ja perustellumpia.  

    

Menetelmän haasteista löytyi myös yhteneväisyyksiä kirjallisuustutkimuksen ja 

empiirisen tutkimuksen välillä. Ajankäytön tehottomuuteen liittyvät riskit ja 

haasteet nousivat vahvasti esiin sekä kirjallisuudessa että empiirisissä 

Vahvuudet Kehityskohteet

Avainhenkilöt yhtä aikaa paikalla Ajankäytön tehottomuus

Säännöllinen ja koordinoitu työskentelytapa Päätöksenteko

Keskusteleva ja sovitteleva ilmapiiri Pienryhmätyöskentely ja työpajat

Nopeuttaa tehtävien etenemistä Aikataulun hyödyntäminen

Dokumentointi Priorisointi ja luokittelu

Kommunikaatio ja tiedonkulku paranevat Yhteistyöohjelmistot ja dokumentointi

Luo ryhmäpainetta asioiden hoitamiseen Työpajoihin valmistautuminen

Tietoisempia ja perustellumpia päätöksiä Tilasuunnittelu

Suunnitelmien yhteensovitus vähentää virheitä Hankinnan näkökulma

Innovointi ja kustannustehokkaat ratkaisut Visuaalisuus



69 

 

   

  

tutkimustuloksissa. Myös agendan tehokkuuden tärkeys, työpajojen johtaminen ja 

työpajoihin valmistautuminen olivat haasteita, jotka voitiin tunnistaa 

kirjallisuustutkimuksen lisäksi myös empiirisen tutkimuksen tuloksista. Muihin 

kehityskohteisiin ei suoranaisesti liittynyt yhteyttä kirjallisuuteen, mikä voi osittain 

johtua siitä, että menetelmä on vielä melko uusi ja tuntematon, eikä aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta ole vielä julkaistu kovin paljon. Empiirisen tutkimuksen 

tuloksissa suurimmiksi haasteiksi ja kehityskohteiksi nousivat ajankäytön 

tehottomuuden lisäksi päätöksentekoon liittyvät haasteet sekä asioiden priorisointi 

ja luokittelu.  
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5 KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Tässä luvussa esitellään kehitysehdotuksia tutkimustulosten perusteella 

havaittuihin ongelmiin. Kehitysehdotuksien arviointia varten tutkija järjesti 

olympiastadionin hankkeessa työpajan, jossa esiteltiin tutkimustulokset ja 

kehitysehdotukset. Työpajan aikana keskusteltiin ja jatkoideoitiin 

kehitysehdotuksia sekä valittiin niistä tärkeimmät jo käynnissä olevan hankkeen 

kehittämiseen. Työpajaan osallistuivat tutkijan lisäksi kaksi tuotantoinsinööriä, 

suunnittelupäällikkö, rakennuspäällikkö sekä tekninen päällikkö. He kaikki 

työskentelevät aktiivisesti Big Room -konseptin parissa.  

 

Vaikka työskentelyssä on paljon kehitettävää, on työskentelyn nykytilassa myös 

hyvin toimivia peruselementtejä eikä niitä ole tarvetta tällä hetkellä kehittää. 

Säännöllisesti kerran viikossa olevat sessiot sekä uudis- ja korjauspuoli omina 

osuuksinaan ovat elementtejä, jotka havaittiin tutkimuksen perusteella toimiviksi. 

Myös tehtävien eteneminen tehtävälistojen ja vastuuhenkilöiden avulla toimi 

tutkimustulosten perusteella hyvin. Lisäksi työskentelyyn osallistui empiirisen 

tutkimuksen perusteella oikeat henkilöt.  

 

5.1 Tehtävien luokittelu ja priorisointi 

 

Tutkimustulosten perusteella tehtävien luokittelun puuttuminen aiheutti tilanteen, 

jossa taloudellisen arvon tai aikataulun perusteella vähemmän tärkeistä aiheista 

saatettiin keskustella kokouksissa yhtä pitkään tai jopa pitempään kuin 

prioriteetiltaan huomattavasti tärkeämmistä asioista. Tämä johtaa väistämättä 

tehottomaan tilanteeseen ja heikentää esimerkiksi päätöksentekoa.  

 

Kehitysehdotus on, että käsiteltäville asioille tulisi ottaa käyttöön luokittelu. 

Luokittelu on kaksivaiheinen ja ottaa huomioon aikataulun kriittisyyden lisäksi 

myös taloudellisen arvon.  Luokittelu perustuu PET-kokousmalliin. 
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P = Päätösasia 

 Aikataulultaan kriittinen tehtävä, jolle on saatava päätös tulevassa Big 

Room -sessiossa, jotta tuotanto ei viivästy. 

 

O = Otettava työn alle 

 Tehtävä on otettava työn alle, mutta ei vaadi päätöstä vielä tulevassa 

sessiossa.  

 Kerätään mielipiteitä ja asetetaan tavoitteet 

 Aikataulun ja vastuuhenkilöiden päättäminen 

 

T = Tiedotusasiat 

 Ilmoitusasia tai aikataulullisesti ei vielä kriittinen tehtävä  

 Voidaan käyttää ns. tehtävien ”parkkipaikkana”, jotta kaikki sellaisetkin 

tehtävät, jotka ovat ajankohtaisia huomattavasti myöhemmin, kirjataan ylös. 

 

Toinen vaihe luokittelusta perustuu tehtävän ja sen vaikutuksien taloudelliseen 

arvoon.  

 

1 =  yli 100 000 € 

2 =  10 000 - 100 000 € 

3 =  alle 10 000 € 

 

Kehitysehdotuksena on myös, että uusien asioiden ilmoittaminen tapahtuu 

SharePoint-sivuston kautta osallistujien toimesta ja tehtävän ilmoittaja määrittelee 

uudelle tehtävälle tai päätöstä vaativalle asialle prioriteetin, joka on pakollinen 

tieto, jotta tehtävä tallentuu järjestelmään. Taloudellisen arvon ilmoittaminen ei ole 

määritelty pakolliseksi tiedoksi, sillä esimerkiksi tiedotusasioille sitä on tarpeetonta 

ja haastavaa määrittää. Taloudellinen arvo on kuitenkin tärkeä lisätieto esimerkiksi 

päätösasioissa, jolloin saadaan tietoon päätöksen taloudelliset vaikutukset ja 

toisaalta voidaan suhteuttaa tehtävään tai päätökseen käytettävä aika sen 

taloudelliseen arvoon. Tehtävien käsittelyjärjestystä muutetaan niin, että PET-

kokousmallin mukaisesti päätöstä vaativat asiat käsitellään ensimmäisenä, sen 
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jälkeen käsitellään työn alle otettavat asiat ja viimeisenä tiedotusasiat. Jos aika 

loppuu kesken, voi jokainen tarvittaessa lukea tiedotusasiat myös itse. 

Kehitysehdotuksen mukaisesti tehtävälistat käsitellään järjestyksessä P, O ja T. 

Luokittelun myötä myös session tavoitteet esitetään selkeämmin osallistujille.  

 

5.2 Agendan rakentaminen ja työskentelyn fasilitointi 

 

Tehokas agenda poistaa työskentelyn tehottomuutta. Siksi agenda tulisikin rakentaa 

niin, ettei kukaan istuisi turhaan kokouksissa vaan agenda jaettaisiin osiin ja 

yhteinen osuus pyrittäisiin pitämään mahdollisimman lyhyenä. 

Kehitysehdotuksena on, että erillispalavereita tulisi lisätä ja esimerkiksi 

talotekniikka-asiat käsitellä omassa erillispalaverissa, sillä niiden aiheet käsittelevät 

suoranaisesti vain pientä osaa osallistujajoukosta. Lisäksi erillispalavereiden aiheita 

tulisi aktiivisemmin kerätä myös tuotannosta esimerkiksi SharePoint-sivuston 

avulla.  

 

Tällä hetkellä erillispalavereihin kutsutaan usein osallistujia varmuuden vuoksi, 

sillä ei olla varmoja tarvitaanko kyseisen alan edustajan, esimerkiksi arkkitehdin, 

tietotaitoa erillispalaverin aikana. Toisaalta kuitenkin usein erillispalaverin aikana 

ilmenee, että jotakin yksittäistä asiaan olisi hyvä konsultoida sellaiselta henkilöltä, 

jota ei ole kutsuttu erillispalaveriin. Erillispalaverit tulisi siksi järjestää ennen 

yhteistä osiota, jolloin voidaan välttyä tilanteelta, että joku osallistuja velvoitetaan 

osallistumaan erillispalaveriin turhaan. Uudella tavalla rakennettu agenda 

mahdollistaa tarvittaessa avoimien asioiden käsittelyn yhteisessä osuudessa, jossa 

kaikki osallistujat ovat läsnä ja näin kysymyksiin saadaan vastaus jo saman päivän 

aikana. Uusi agenda nopeuttaa asioiden etenemistä ja tiedonkulkua, kun tähän asti 

iltapäivällä järjestettyjen erillispalavereiden avoimien kysymysten käsittely on 

yleensä jatkunut vasta viikonpäästä seuraavassa Big Room -sessiossa. Tarvittaessa 

erillispalavereista kootut muistiot voidaan käydä läpi yhteisessä osuudessa, mutta 

uutena kehitysehdotuksena ne ovat myös kaikkien osallistujien nähtävillä 

SharePoint-sivustolla. Näin erillispalavereihin voidaan kutsua vain välttämättömät 

osallistujat, mikä puolestaan poistaa työskentelyn tehottomuutta. 
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Tehokas agenda ei kuitenkaan yksin riitä vaan työskentely vaatii myös tehokasta 

koordinointia ja fasilitointia. Tarvittaessa työskentelyn apuna voidaan käyttää 

esimerkiksi me-we-us-, tuplatiimi- tai dynaaminen fasilitointi -

ryhmätyöskentelymenetelmiä. Me-we-us on yksinkertainen ja nopea menetelmä, 

jota voidaan käyttää ideointiin tai mielipiteiden keräämiseen niin, että myös ryhmän 

hiljaisempien mielipiteet tulevat esille. Tuplatiimi on ongelmanratkaisumenetelmä, 

joka osallistaa kaikki osallistujat työskentelemään ja miettimään 

ratkaisuvaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja karsitaan työskentelyn 

kuluessa ja lopputuloksena on osallistujien yhteinen ratkaisumalli. Dynaaminen 

fasilitointi on puolestaan monimutkaisten ja haastavien asioiden käsittelemiseen 

sopiva menetelmä, jonka toteuttaminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa kuin 

muut esitellyt menetelmät, mutta jonka lopputuloksena saadaan yhteistyöllä kaikkia 

osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Big Room -koordinaattorin rooli on siis rakentaa 

tehokas agenda ja fasilitoida sen onnistumista sekä luoda puitteet onnistuneelle 

työskentelylle esimerkiksi visualisoinnin ja tilasuunnittelun avulla. Myös 

työskentelyn dokumentointi erilaisten yhteistyöohjelmistojen avulla on isossa 

roolissa työskentelyn onnistumisessa. 

 

5.3 Kehitetty viikkokello 

 

 

Kuva 14. Kehitetty viikkokello Big Room -työskentelylle. 

 

To 

Muistiot ja to-do listat
(koordinaattori)

Ke klo 8-16

Big Room
(osallistujat agendan

mukaan)

Ma iltapäivä

Agenda osallistujille
(koordinaattori)

Ma klo 12 

mennessä
Uusien asioiden 
ilmoittaminen
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Kuvassa 14 on esitetty kehitetty viikkokello. Suurimpana erona alkuperäiseen 

viikkokelloon on, että uudet tehtävät tulee ilmoittaa jo maanantaina aamupäivän 

aikana. Näin ollen keskiviikon Big Room -session agenda saadaan lähetettyä jo 

maanantaina iltapäivällä osallistujille. Näinkin pieni eroavaisuus voi olla 

esimerkiksi päätöksenteon kannalta merkittävä, sillä tutkimustulosten perusteella 

ennakkovalmistautuminen on työskentelyn onnistumisen kannalta tärkeää.  

Aiemmin päätöksenteon kannalta merkittävillä avainhenkilöillä, esimerkiksi 

suunnittelijoilla, on ollut vain tiistai-iltapäivä aikaa tutustua uusiin asioihin ja 

tutustuminen agendaan on saattanut jäädä puutteelliseksi tiukan aikataulun ja 

motivaation puutteen vuoksi. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että keskiviikon Big 

Roomissa ei ole voitu välttämättä tehdä päätöksiä, vaan päätöksenteko on siirtynyt 

ainakin viikolla eteenpäin, jotta uuteen asiaan ehditään perehtyä. Nyt uudella 

mallilla mahdollistetaan vähintään yksi kokonainen päivä uusiin asioihin 

perehtymiseen, jolloin jokainen osallistuja voi omien aikataulujen mukaisesti tutkia 

esimerkiksi vaihtoehtoisia ratkaisuja etukäteen ja mahdollistaa näin, asiasta 

riippuen, ratkaisemisen jo kyseisen viikon Big Room -sessiossa. Kehitetty 

viikkokello otettiin käyttöön jo tutkimuksen alussa, sillä sen käyttöönotto oli 

yksinkertainen toimenpide ja tarve sille oli tiedostettu osallistujien kommenttien 

perusteella jo ennen tutkimuksen alkua. Myös SharePoint-sivuston käyttöönotto 

auttaa samoihin haasteisiin, joihin kehitetyllä viikkokellolla on pyritty 

vaikuttamaan.   

 

5.4 Tilasuunnittelu 

 

Empiirisen tutkimuksen perusteella tilasuunnittelun merkitys on tärkeää 

työskentelyn tehokkuuden ja onnistumisen kannalta. Esimerkiksi väliaikaisten 

työskentelypisteiden tarve korostuu projekteissa, joissa avainhenkilöitä on paljon. 

Tällöin on erityisen tärkeää, että Big Room -työskentelyyn osallistuvilla henkilöillä 

on mahdollisuus tehdä tuottavaa työtä myös silloin, kun agendan mukaiset palaverit 

tai työpajat eivät liity heihin.  
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Myös erikokoisten neuvotteluhuoneiden ja ryhmätyötilojen tarve tulisi ottaa 

huomioon projektitoimistojen tilasuunnittelussa. Jotta työskentely olisi tehokasta, 

tulisi rinnakkain työskentelyä järjestää mahdollisimman paljon, ja sitä varten 

tarvitaan erilaisia tiloja erilaiseen työskentelyyn. Projektitoimistossa tulisi olla tilat 

sekä hiljaiseen työskentelyyn että vuorovaikutukseen eli väliaikaisten työpisteiden 

lisäksi erilaisia ja erikokoisia neuvottelu- ja ryhmätyötiloja.  

 

Tutkimuksen perusteella haasteita tilasuunnittelun teknisiin ratkaisuihin tuo eri 

organisaatioista tulevat henkilöt ja huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi riittävän 

nopeiden kuituyhteyksien sekä eri yritysten sisäisten järjestelmien federointiin jo 

ennen hankkeen alkua.  Lisäksi riittävän isot näytöt esimerkiksi tietomallin 

käsittelyä varten sekä langattomat presentaatiojärjestelmät edesauttavat ja 

nopeuttavat työskentelyä huomattavasti. 

 

5.5 Visuaalisuus 

 

Tutkimustulosten perusteella myös tiedon visuaalisella esittämisellä on merkitystä 

työskentelyn kannalta ja esimerkiksi hankkeet, joissa tietoa oli visuaalisesti seinillä 

esitettynä, myös käyttivät näitä tietoja aktiivisesti hyödyksi osana työskentelyä. 

Erityisesti aikataulun visuaalinen esittäminen koettiin tärkeäksi osaksi 

työskentelyä. Hankkeissa, joissa yleisaikataulu oli visuaalisesti esitetty ja sitä 

tarkasteltiin säännöllisesti yhdessä eri osapuolten kanssa, osallistujat kokivat 

aikataulun tilannekatsaukset todella tärkeäksi osaksi Big Room -työskentelyä. 

Lisäksi he kokivat kommunikoinnin eri osapuolten välillä parantuvan paljon näiden 

aikataulusessioiden avulla.  

 

Kehitysehdotuksena on, että yleisaikataulu tulisi olla visuaalisesti esitettynä 

kaikissa hankkeissa ja osana Big Room -työskentelyä tulisi säännöllisesti järjestää 

aikataulun tilannekatsauksia, joissa esimerkiksi hankinnan näkökulma voitaisiin 

ottaa huomioon. Aikataulu yleensä kiinnostaa ja sitoo enemmän, kun se on 

visuaalisesti esitettynä ja nähtävillä säännöllisesti. Myös muuta työskentelyä 
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tukevaa tietoa tulisi esittää mahdollisimman paljon visuaalisesti Big Room -

työskentelytiloissa.  

 

5.6 SharePoint-yhteistyöohjelmiston käyttöönotto 

 

Tiedonkulun haasteet ovat rakennusalan ongelmia, joihin Big Room -työskentelyn 

toivotaan tuovan parannusta. Vaikka kommunikaation paraneminen oli 

tutkimustuloksien perusteella yksi työskentelyn hyödyistä, liittyy tiedonkulkuun 

edelleen haasteita. Kommunikaation tapahtuessa puhelinkeskusteluiden ja 

sähköpostien välityksellä syntyy helposti tilanteita, joissa tieto ei tavoita kaikkia 

tarvittavia osapuolia ja dokumentointi jää puutteelliseksi. 

 

SharePoint-sivuston käyttöönotto on kehitysehdotuksena moniin tutkimuksissa 

havaittuihin haasteisiin. Jo olemassa olevaa sivustoa tulisi kehittää vastaamaan 

työskentelyn tarpeita ja koulutuksen avulla sivusto tulisi ottaa aktiiviseen käyttöön. 

SharePoint-sivuston uusien toimintojen avulla työskentelyä voidaan entisestään 

tehostaa. Tavoitteena on, että uusien asioiden ilmoittaminen siirretään tapahtumaan 

SharePoint-sivuston kautta työskentelyn automatisoimiseksi. Kun uudet asiat eivät 

enää kulje sähköpostitse Big Room -koordinaattorille, joka on aikaisemmin 

tallentanut tiedot SharePoint-sivustolle, voidaan vähentää moninkertaista työtä. 

Lisäksi sivuston kautta on helppo tehdä tehtävien priorisointi ja luokittelu, jolloin 

tulostettava agenda on valmiiksi PET-kokousmallin mukaisessa järjestyksessä.  

 

Tehtävän ilmoittaja määrittelee uudelle tehtävälle tai päätöstä vaativalle asialle 

prioriteetin, joka on pakollinen tieto, jotta tehtävä tallentuu järjestelmään. Lisäksi 

päätöstä vaativille ja työn alle otettaville tehtäville on pakollista määrittää 

vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöille lähtee automaattisesti sähköposti-ilmoitus 

uudesta tehtävästä tai asiasta. Näin voidaan lisätä osallistujien tietoa päätettävästä 

asiasta sekä parantaa valmistautumista kokoukseen. Valitettavasti uusia asioita 

tulee työmaan kiireellisestä tilanteesta johtuen vielä edellisenäkin päivänä ennen 

Big Room -sessiota, joten ne eivät ole etukäteen lähetetyssä agendassa. SharePoint 

kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan vastuuhenkilön uudelle tehtävälle, joten vaikka 
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uusi tehtävä ei olisi agendaan ehtinyt, saavat tärkeimmät avainhenkilöt siitä tiedon 

SharePoint-sivuston kautta sähköpostiinsa. Myös taloudellisen arvon ilmoittaminen 

on määritelty pakolliseksi tiedoksi päätösasioille, mutta esimerkiksi tiedotusasioille 

sitä on tarpeetonta ja haastavaa määrittää. Taloudellinen arvo on kuitenkin tärkeä 

lisätieto päätösasioissa, jolloin saadaan tietoon päätöksen taloudelliset vaikutukset 

ja toisaalta voidaan suhteuttaa tehtävään tai päätökseen käytettävä aika sen 

taloudelliseen arvoon. Päätösasioiden luokittelu tapahtuu taloudellisen arvon 

perusteella eli ensimmäisenä kokouksessa käsitellään taloudellisesti merkittävin 

päätöstä vaativa asia. Kuvassa 15 nähdään uusien tehtävien ilmoitusalusta 

SharePoint-sivustolla. 

 

Kuva 15. Uusien asioiden ilmoittaminen SharePoint-sivuston kautta. 

 

Tavoitteena on, että myös työskentelyn dokumentointi koordinaattorin toimesta 

siirretään SharePoint-sivustolle jo sessioiden aikana, mikä vähentää kaksinkertaista 
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työtä, kun aikaisemmin muistiinpanot työskentelystä on tehty tekstitiedostoon ja 

siirretty SharePoint-sivustolle vasta sessioiden jälkeen. Lisäksi erillispalavereiden 

muistioiden kirjoittamisen tulisi tapahtua SharePoint-sivuston kautta, jolloin kaikki 

aiheeseen liittyvä tieto olisi tallennettuna samaan paikkaan. Tiedonkulun 

paranemisen lisäksi sivuston avulla voidaan siis parantaa työpajoihin 

valmistautumista sekä dokumentoida ja vähentää moninkertaista työtä.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1  Miten Big Room -työskentely toteutetaan rakennusprojektien 

hankekehitys- ja toteutusvaiheessa? 

 

Big Room -työskentely on levinnyt rakennusalalle helpottamaan 

rakennushankkeiden kompleksisuutta sekä parantamaan yhteistyötä hankkeen 

sidosryhmien välille. Yhdessä työskentely on parhaimmillaan innovointia sekä 

kustannustehokkaiden ratkaisujen etsimistä ja lisää näin myös hankkeen 

suorituskykyä sekä tuottavuutta. Yhteistyön lisääminen vähentää myös 

tiedonkulkuun liittyviä riskejä ja kaksinkertaista suunnittelua sekä ennaltaehkäisee 

virheitä sekä helpottaa niiden löytymistä.  

 

Big Room -työskentely on alun perin tarkoittanut hankkeen avainhenkilöiden 

jatkuvaa yhdessä työskentelyä yhteisessä projektitoimistossa. Tämä 

työskentelymalli ei kuitenkaan aina ole mahdollinen esimerkiksi projektin pienen 

koon tai maantieteellisen sijainnin vuoksi. Big Room -työskentelyä voidaan 

soveltaa esimerkiksi kerran viikossa järjestettävänä toistuvana Big Room -sessiona. 

Virtuaalinen Big Room tarkoittaa työskentelyä pääsääntöisesti virtuaalisesti, mutta 

suurempia tai haastavampia ongelmia voidaan ratkaista esimerkiksi 

solmutyöskentelyn avulla myös kasvotusten. Tehokkaan agendan avulla 

työskentely pyritään jakamaan yhteisten osioiden lisäksi myös erillispalavereihin ja 

rinnakkain työskentelyyn. Big Room -työskentelyä tukevia menetelmiä ja työkaluja 

ovat esimerkiksi Last Planner -menetelmä ja tietomallinnus. Erilaiset tehtävälistat 

ovat myös tärkeä osa Big Room -työskentelyä, ja lisäksi useissa hankkeissa 

visuaalisesti esitetyn aikataulun avulla järjestetään myös aikataulun 

tilannekatsauksia. Erilaisia yhteistyöohjelmistoja käytetään Big Room -

työskentelyn tueksi varsinkin työskentelyn sovelluksissa, joissa avainhenkilöt eivät 

työskentele kokoaikaisesti yhdessä. Myös visuaalisuus on tärkeä osa työskentelyä 

ja esimerkiksi päätöksenteon tueksi sekä asioiden havainnollistamiseksi käytetään 

aikataulujen visuaalisen esittämisen lisäksi erilaisia havainnekuvia, kuten 

pohjapiirustuksia ja ilmakuvia sekä ideaseiniä tiedon visuaaliseen esittämiseen.  
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Kirjallisuuden ja empiirisen tutkimuksen perusteella Big Room -työskentelyn 

koordinointi vaikuttaa sen onnistumiseen ratkaisevasti. Tehokkaan agendan 

luominen ja sen toimittaminen osallistujille etukäteen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, 

kuinka tehokasta työskentely on ja miten käsiteltäviä asioita saadaan edistettyä. 

Hyvin suunnitellut sessiot ja tehtävien priorisointi mahdollistavat tehokkaan 

työskentelyn. Myös työskentelyn dokumentointi erilaisten yhteistyöohjelmistojen 

avulla on isossa roolissa työskentelyn onnistumisessa. Big Room -koordinaattorin 

rooli on lisäksi fasilitoida agendan onnistumista ja luoda puitteet onnistuneelle 

työskentelylle esimerkiksi visualisoinnin ja tilasuunnittelun avulla. 

 

6.2 Millaisia hyötyjä Big Room -työskentelyssä nähdään?  

 

Useat työskentelyn vahvuudet esiintyvät kirjallisuuden lisäksi myös empiirisen 

tutkimuksen tuloksissa. Empiirisen tutkimuksen tulosten perusteella työskentelyn 

suurimpana vahvuutena on tuoda kaikki hankkeen avainhenkilöt työskentelemään 

yhdessä, jolloin asioiden eteneminen nopeutuu huomattavasti. Avainhenkilöiden 

läsnäolon merkitys, rakentava ilmapiiri, tehtävien etenemisen nopeutuminen, 

virheiden väheneminen, kustannustehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen 

etsiminen, kommunikaation paraneminen sekä dokumentointi olivat vahvuuksia, 

joita empiirisen tutkimuksen lisäksi löydettiin myös kirjallisuuskatsauksen 

tuloksista.  

 

Lisäksi empiirisen tutkimuksen tuloksena Big Room -työskentelyn vahvuudeksi 

nousi sen säännöllisyys ja koordinoitu työskentelytapa. Empiirisen tutkimuksen 

tuloksista nousivat esiin myös positiivisen ryhmäpaineen luominen sekä 

päätöksenteon paraneminen, sillä kaikkien avainhenkilöiden läsnä ollessa tehdyt 

päätökset ovat tietoisempia ja perustellumpia. 

 

6.3 Millaisia haasteita Big Room -työskentelyssä nähdään?  

 

Vaikka Big Room -työskentelyn edut ovat kiistattomat, nähdään siinä myös 

haasteita. Työskentely vaatii paljon avainhenkilöiden aikaresursseja ja ilman 
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tehokasta agendaa työskentelyn riskinä on tehottomuus. Lisäksi työskentelyn 

käynnistäminen vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Myös osallistujien 

valmistautuminen työskentelyyn ja erilaisiin kokouksiin sekä työpajoihin nähdään 

osittain haasteellisena ja puutteellisena, mikä puolestaan hidastuttaa käsiteltävien 

asioiden etenemistä.  

 

Menetelmän haasteista löytyi yhteneväisyyksiä kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen 

tutkimuksen välillä. Ajankäytön tehottomuuteen liittyvät riskit ja haasteet nousivat 

sekä kirjallisuudessa että empiirisissä tutkimustuloksissa vahvasti esiin. Myös 

agendan tehokkuuden tärkeys, työpajojen johtaminen ja työpajoihin 

valmistautuminen olivat haasteita, jotka voitiin tunnistaa kirjallisuuskatsauksen 

lisäksi myös empiirisen tutkimuksen tuloksista. Muihin kehityskohteisiin ei 

suoranaisesti liittynyt yhteyttä kirjallisuuteen, mikä voi osittain johtua siitä, että 

menetelmä on vielä melko uusi ja tuntematon, eikä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 

ole vielä julkaistu kovin paljon. Empiirisen tutkimuksen tuloksissa suurimmiksi 

haasteiksi ja kehityskohteiksi nousivat ajankäytön tehottomuuden lisäksi 

päätöksentekoon liittyvät haasteet sekä asioiden priorisointi ja luokittelu. 

 

6.4 Miten Big Room -työskentelyä voisi kehittää ja millaisia työkaluja 

työskentelyssä voisi soveltaa? 

 

Vaikka työskentelyn nykytilassa on hyvin toimivia peruselementtejä, on 

työskentelyssä myös kehitettävää. Kuvassa 15 on esitetty kehitysehdotuksia Big 

Room -työskentelyn tueksi. Osa ehdotuksista voidaan ottaa käyttöön jo käynnissä 

olevassa hankkeessa. Osaan ehdotuksista, kuten tilasuunnitteluun, on hankala 

vaikuttaa käynnissä olevissa hankkeissa, joten ne ovat huomioita, jotka pitää ottaa 

huomioon uuden hankkeen suunnittelussa. 
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Kuva 16. Kehitysehdotukset Big Room -työskentelylle. 

 

Kehitysehdotuksista merkittävimmäksi nousi SharePoint-sivuston käyttöönotto, 

koska sillä on vaikutusta moniin tutkimuksissa havaittuihin haasteisiin. 

Kehitysehdotuksena on, että uusien asioiden ilmoittaminen ja kaikki työskentelyn 

dokumentointi tulisi tehdä suoraan SharePoint-sivuston kautta. Tiedonkulun 

ongelmat ovat rakennusalan ongelmia, joihin Big Room -työskentelyn toivotaan 

tuovan parannusta. SharePoint-yhteistyöohjelmiston käyttöönotto työskentelyn 

tueksi tuo helpotusta tiedonkulun haasteisiin ja työpajojen puutteelliseen 

valmistautumiseen. Tavoitteena on, että hankkeeseen liittyvää keskustelua 

käytäisiin mahdollisimman paljon SharePoint-sivuston kautta, jolloin myös 

dokumentointi tapahtuu samaan paikkaan eikä ole esimerkiksi ihmisten 

sähköposteissa.  

 

Tutkimustulosten perusteella tehtävien luokittelun puuttuminen aiheutti tilanteen, 

jossa taloudellisen arvon tai aikataulun perusteella vähemmän tärkeistä aiheista 

saatettiin keskustella kokouksissa yhtä pitkään tai jopa pidempään kuin 

prioriteetiltaan huomattavasti tärkeämmistä asioista. Kehitysehdotuksena on, että 

käsiteltäville asioille tulisi ottaa käyttöön luokittelu. Luokittelu on kaksivaiheinen 

ja ottaa huomioon aikataulun kriittisyyden lisäksi myös taloudellisen arvon.  
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Luokittelu perustuu PET-kokousmalliin ja tehdään uusien asioiden ilmoittamisen 

yhteydessä suoraan SharePoint-sivustolla.  

 

Tehokas agenda poistaa työskentelyn tehottomuutta. Siksi agenda tulisikin rakentaa 

niin, ettei kukaan istuisi turhaan kokouksissa, vaan agenda jaettaisiin osiin ja 

yhteinen osuus pyrittäisiin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Erillispalaverit 

tulisi järjestää ennen yhteistä osiota, jolloin voidaan välttyä tilanteelta, että joku 

osallistuja velvoitetaan osallistumaan erillispalaveriin varmuuden vuoksi. 

Tarvittaessa avoimia asioita voidaan konsultoida erillispalavereiden jälkeen 

järjestettävässä yhteisessä osiossa. Yksinään tehokas agenda ei riitä vaan 

työskentely vaatii tehokasta koordinoimista ja fasilitointia. Tarvittaessa 

työskentelyä tehostamaan voidaan käyttää ryhmätyöskentelymenetelmiä kuten me-

we-us, tuplatiimi tai dynaaminen fasilitointi.  

 

Kehitetyn viikkokellon tarkoituksena on mahdollistaa agendan lähettäminen 

osallistujille etukäteen niin, että heillä jää aikaa valmistautua Big Room -sessioon 

ja tutustua käsiteltäviin aiheisiin. Tutkimustulosten perusteella tehokas agenda ja 

sen toimittaminen etukäteen ovat ratkaisevia tekijöitä työskentelyn onnistumisessa 

yhdessä tehokkaan johtamisen kanssa. Aiemmin päätöksenteon kannalta 

merkittävillä avainhenkilöillä on ollut vain noin puolikas päivä aikaa tutustua uusiin 

asioihin, jolloin valmistautuminen on saattanut jäädä puutteelliseksi tiukan 

aikataulun ja motivaation puutteen vuoksi. Tämä puolestaan on hidastuttanut 

asioiden etenemistä ja päätöksentekoa. Myös SharePoint-sivuston käyttöönotto 

auttaa samoihin haasteisiin, joihin kehitetyllä viikkokellolla on pyritty 

vaikuttamaan.   

 

Empiirisen tutkimuksen perusteella tilasuunnittelun merkitys on tärkeää 

työskentelyn tehokkuuden ja onnistumisen kannalta. Esimerkiksi väliaikaisten 

työskentelypisteiden tarve korostuu projekteissa, joissa avainhenkilöitä on paljon. 

Tällöin on erityisen tärkeää, että Big Room -työskentelyyn osallistuvilla henkilöillä 

on mahdollisuus tehdä tuottavaa työtä myös silloin, kun agendan mukaiset palaverit 

tai työpajat eivät liity heihin. Jotta työskentely olisi tehokasta, tulisi rinnakkain 
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työskentelyä järjestää mahdollisimman paljon, ja sitä varten tarvitaan erilaisia tiloja 

erilaiseen työskentelyyn. Projektitoimistossa tulisi olla tilat sekä hiljaiseen 

työskentelyyn että vuorovaikutukseen eli väliaikaisten työpisteiden lisäksi erilaisia 

ja erikokoisia neuvottelu- ja ryhmätyötiloja. Erilaisten työskentelytilojen lisäksi 

huomiota tulisi kiinnittää eri organisaatioista tulevien henkilöiden sisäisten 

järjestelmien yhteensovittamiseen sekä riittävän nopeisiin kuituyhteyksiin. Lisäksi 

langattomat presentaatiojärjestelmät ja isot näytöt edesauttavat työskentelyn 

onnistumista.  

 

Tutkimustulosten perusteella myös tiedon visuaalinen esittäminen on tärkeä osa Big 

Room -työskentelyä. Esimerkiksi hankkeissa, joissa yleisaikataulu oli visuaalisesti 

esitetty ja sitä tarkasteltiin säännöllisesti yhdessä eri osapuolten kanssa, osapuolet 

kokivat aikataulun tilannekatsaukset tärkeäksi osaksi Big Room -työskentelyä ja 

kommunikoinnin eri osapuolten välillä parantuvan paljon myös näiden 

aikataulusessioiden avulla. Aikataulu yleensä kiinnostaa ja sitoo enemmän, kun se 

on nähtävillä ja sitä tarkastellaan säännöllisesti. Kehitysehdotuksena on, että 

aikataulun lisäksi myös muuta työskentelyä tukevaa tietoa tulisi esittää 

mahdollisimman paljon visuaalisesti Big Room -työskentelytiloissa. 
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LIITE 1 

 

Kyselylomake.  

 

Palautekysely 7.2.2018 Big Room Olympiastadion 

 

Toimenkuvasi / roolisi hankkeessa: 

 

1. Mitä hyvää Big Room -työskentelyssä on? 

 

2. Mitä kehitettävää Big Room -työskentelyssä on? 

 

3. Koetko Big Room -työskentelyn hyödylliseksi? (Kyllä, miksi? / Ei, miksi et?) 

 

4. Ovatko Big Room tiheys ja kesto olleet sopivia? Mikä olisi optimi? 

 

5. Osallistuvatko Big Roomiin oikeat henkilöt? Jos ei, ketä puuttuu tai kenen 

läsnäolo ei välttämättä olisi mielestäsi pakollista? 

 

6. Koetko oman läsnäolosi hyödylliseksi? (Kyllä, miksi? / Ei, miksi et?) 

 

7. Helpottuiko/nopeutuiko lähtötietojen saanti / tiedonkulku verrattuna 

”normaaliin” hankkeeseen ja toimintatapaan? 

 

8. Toivoisitko enemmän pienryhmätyöskentelyä tai erilaisia työpajoja? 

 Kyllä, millaisia? 

 Ei, mitkä toimivat mielestäsi hyvin? 

 

9. Ovatko projektin tilat Big Roomille sopivat? 

 Kyllä, mitkä tilat toimivat mielestäsi hyvin 

 Ei, millaisia tiloja toivoisit/mitä toivoisit tiloihin? 

 

10. Pystytkö yleensä hoitamaan tehtävälistaan sinulla velvoitetut tehtävät dl 

mennessä? (Alleviivaa) 

Aina          Usein          Joskus          Harvoin/ei koskaan  

  

11. Mitkä ovat suurimmat syyt, miksi et aina pysty hoitamaan sinulle velvoitettuja 

tehtäviä (esim. epärealistinen aikataulu, lähtötietojen puute, resurssien puute)? 

 

12. Muu vapaa palaute: 

 



 

 

   

  

LIITE 2 

 

Haastattelurunko 

 

1. Mikä on toimenkuvasi / roolisi hankkeessa? 

 

2. Mitkä ovat Big Room -työskentelyn vahvuudet? 

 

3. Mitä kehitettävää Big Room -työskentelyssä on? 

 

4. Tehostaako työskentely hankkeen etenemistä ja toimintaa verrattuna 

perinteiseen toimintatapaan? 

 

5. Onko työskentelyn ajankäyttö tehokasta? 

 

6. Millaisilla työpajoilla, menetelmillä tai työkaluilla työskentelyä voisi tukea ja 

tehostaa? 

 

7. Tehostaako Big Room -työskentely päätöksentekoa? 

 

8. Onko SharePoint-sivuston käyttö tehostanut työskentelyä? 

 

9. Ovatko projektin tilat Big Roomille sopivat? 

 

 


