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Tietoa way of doing things

Toimiva tietomallintaminen

- Tietomallimanagerointi

- Tietomallikoordinointi

- Koulutus

Vaikuttava Visualisointi

- Visualisointikuvat /Animaatiot

- Virtuaalitodellisuus

- Ilmakuvaus

Sujuva yhteistyö

- Konsultointi ja koulutus

- Cave / BIGRoom työskentely

- Reseptityöskentely

Luotettavat lähtötiedot

- Laserkeilaus

- Inventointimallinnus

- Ilmakuvaus / fotogrammetria
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Taustalla on haasteet suunnittelu-

aikataulun muodostamisessa. Siinä liian pitkiä 

ja isoja kokonaisuuksia, joihin ei päästä kiinni. Reseptissä 

on pyritty jaksottamaan suunnitteluaika hallittaviin 

kokonaisuuksiin.



Miten saadaan ryhmä toimimaan 

yhdessä ja saadaan näkyväksi, mitä suunnittelun 

suunnittelemisessa käsitellään. Jokainen tietää kyllä 

oman roolinsa. Mutta miten pelataan yhteen, se ei 

olekaan niin selkeää.



kehitettävän menetelmän avulla voitaisiin 

vahvistaa tietomallikoordinointi-

palveluita ja parantaa kilpailukykyä, kun 

koordinointityön osana voitaisiin tarjota myös 

laajempaa palvelua hankkeiden tueksi.





Jos sulla on hyvä resepti, niin vähän 

kokemattomampikin kokki saa siitä 

hyvän ruuan. Mutta sillä ei oo mitään onnistumisen 

mahdollisuuksia ilman reseptiä. 



Nykyisin käytössä olevat tehtäväluettelot 
ohjaavat kyllä yksittäisten 
suunnittelualojen toimintaa, mutta eivät 
tuo esiin eri suunnittelualojen välistä 
yhteistyötä tai ajallista riippuvuutta. 

Reseptin tarkoitus oli auttaa yhteistyön kehittämisessä 

ja aikatauluriippuvuuksien hahmottamisessa.











Ei me vielä tiedetty, mitä me tehdään, 

oltiin vasta lähestymässä sitä.

Niin, se ei meinannut lähteä luonnollisesti, 

eiväthän he halunneet tehdä mitään 

siellä.



Haaste on, että niillä pitäisi olla luotto siihen, että tämä 

on se, millä ne sitä projektia vetää, että ihan 

turhaahan se on käydä siellä muuten 

pyörimässä.



Aivan järkyttävä epävarmuus tämän 
kanssa. Mutta se on vaan uskallettava 
mennä eteenpäin. On tärkeää, että saatais teiltä 

palaute siitä ja tehdään se itsereflektointi.



Mä tutkin fasilitointimaailmaa ja Lean-työkaluja, että 

miten hallitaan sosiaalista yhteistyötä, 

koska tässä on niin paljon näitä työpajoja, joita pitää 

pystyä vetämään.



Tarve yhteistyön kehittämiselle oli 

kuitenkin niin ilmeinen, että sitä ei 

varsinaisesti edes tarvitse perustella. 

Yhteistyön ongelmat kyllä tunnistetaan ja tiedetään 

alalla.



Pilotointi on tässä vaiheessa selkeästi hyödyllistä. 

Saadaan selville nopealla tahdilla mikä 
toimii ja mikä ei. Ollaan päästy pitkälle siitä, mistä 

lähdettiin



Mitä enemmän tätä pyörittää, niin sitä 
vähemmän tässä ollaan teknologian 
äärellä. Se mikä rakentamisesta puuttuu on se, että 

tehdään yhdessä ja saadaan ihmiset 
tekemään asioita yhteisesti samaan 
maaliin. Lupaamaan asioita ja pitää lupauksia.





Jossakin oli ongelmia, mutta sitä ei olisi sanottu 
ilman, että sitä olisi jotenkin puristettu. 

Reseptityöskentelyn yksi iso hyöty on, että se tuo 
näitä asioita esille, että tämmöiset tulisi riittävän 

ajoissa näkyväksi. Mutta se edellyttää läpinäkyvyyttä, 

avoimuutta.



• Tullut sitä ymmärrystä mitä tehdään, miksi 
ja millä aikataululla. 

• Se on vähentänyt turhaa tekemistä.

• Aikataulu tulee paljon konkreettisemmin esiin. Mä
en muuten pysyis kärryillä, koska siinä on 

niin paljon päivämääriä.



Lähtöpiste oli resepti, sen kehittäminen ja 
vieminen käytäntöön. Tossa on kaks polkua, 

toisessa lähdetään tuottamaan aineistoa, että 

pystytään ittelle kirkastamaan ja myymään hankkeille. 

Toinen polku on koittaa löytää paloja, mitä voidaan 

viedä projekteille ja ottaa omaan toimintaan mukaan.

Viimeisimpänä on toi alan 
toimintatapojen mullistaminen.



Me autetaan muita 
tekemään asioita sujuvasti. 
Se on yhteistyön tukemista.
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