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Tilaajan ja käyttäjän asettaman lopputuloksen varmistaminen – KOKONAISKUVA
Suunnittelussa rakennusta lähestytään yhtä aikaa ”sisältä käsin” toiminnan ehdoilla ja ”ulkoa käsin” ympäristön ehdoilla. 
Suunnitteluprosessissa  työskentelen samanaikaisesti eri mittakaavoissa eri työvälinein. Mittakaavat ovat ihmisen mittakaava 
(tila, kalusteet, varusteet), toimintojen mittakaava (tilaryhmät, reitit, palvelut) ja kaupungin mittakaava (maasto, 
kaupunkirakenne, liikenne). Eri mittakaavoissa etsitään reunaehtoja suunnittelulle ja optimoidaan osaratkaisuja. Yksittäistä 
optimoitua osaratkaisua tärkeämpää on optimoitu toiminnallinen kokonaisuus. 

Työskentelytapa
Keskusteleva ja vuorovaikutteinen; tilaajan, käyttäjän, viranomaisten ja suunnittelijoiden kesken. Synerginen ja uusia 
ratkaisuja avoimesti etsivä asenne. 

Immateriaaliset tavoitteet konretiaksi
Abstarktien kokonaisuuksien pilkkominen käsitettäviksi osakokonaisuuksiksi, konkreettisiksi suunnittelutehtäviksi.

Selkeät roolit ja vastuut
Osapuolet kertovat projektin tavoitteista omasta näkökulmastaan. AJR:N kokoonpano, tehtävät, vastuut ja henkilöt
tavoitteiden mukaisen lopputuleman saavutamiseksi. Tämä on yksi avaintekijöistä projektin onnistumisen kannalta.





Osallistutaan uhdessä tilaajan kanssa hyödyllisiksi arvioituihin asiantuntijatapaamisiin ( Docomomo, 

Excursiot
Käydään yhdessä tilaajan ja käyttäjän työryhmien kanssa tutustumassa vastaaviin kohteisiin, joiden toimintaa ja ratkaisuja 
dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä suhteessa tavoiteisiin. 

Tuotekehitys ja –tutkimus, verkottuminen
Hyödynnetään yhteistyöverkostoja, valmistajien ja materiaalitoimittajien osaamista. 

Tietomallin hyödyntäminen tavoitteiden pohjalta
Tietomallia käyttäjä-, suunnittelukokouksissa ja esittelytilaisuuksissa sekä tilaajan tiedotus- ja esittelymateriaaleissa. 
Tietomallia käytetään myös pohjana akustiikka-, palo- ja turvallisuustarkasteluille. 

Esittelytilaisuudet
Järjestetään säännöllisesti tilaajataholle ja käyttäjäryhmille, henkilöstölle sekä sidosryhmille osallistava keskustelutilaisuus. 
Ohjelmoidaan suunnitteluvaiheiden ratkaisuista tiedottaminen. Varmistaa johdonmukaisen etenemisen.

Viranomaisyhteistyö
Työtapaamme kuuluu avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö viranomaistahojen kanssa. Osallistavalla prosessilla 
hyödynnämme heillä olevaa tieto taitoa ja varmistamme tilaajan tavoitteiden siirtymisen rakennettuun ympäristöön 
hallitusti. Viranomaisyhteistyö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa. 
Kustannustehokkuus
Investointikustannuksia tarkastellaan tavoitteiden mukaisesti painottaen erityisesti ratkaisujen vaikutuksia toiminnan 
kustannuksiin.







Työryhmät
Tärkeimmät sidosryhmät ja viranomaistahot otetaan mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon projektin alusta lähtien. 
Yhteissuunnittelulla varmistetaan mm. se, että eri sidosryhmien käsitykset tulevat kattavasti huomioon otetuiksi ja että 
suunnittelu perustuu todellisiin tarpeisiin ja ongelmiin eikä vain rajalliseen näkemykseen. Se sitouttaa eri sidosryhmät 
hankkeen tavoitteisiin ja suunniteltuun toimintamalliin. AJR seuraa ja edesauttaa kontakteillaan tms.

Työryhmien ohjelmointi
Tärkeimmät suunnitteluvaiheet ohjelmoidaan osallistavina yhteisinä aivoriihinä aikataulutettuna. AJR seuraa ja varmistaa 
kulloinkin tarvittavat resurssit suhteessa projektin tavoitteisiin, toteutustapaan ja sisältöön. 

Käyttäjätyöpajat 
Seurataan yhdessä käyttäjän kanssa tilaryhmittäin aikataulutettua käyttäjäpalaverirunkoa; analysoidaan tulos 
tilakokonaisuudesta yksittäisiin tiloihin ja suunnitteluratkaisuihin. Verrataan niitä projektin kirjatuihin päätavoitteisin. Näin 
varmistetaan “yhteinen tähtäin” joka vaiheessa.

Päätöksenteko
Määritellään projektin alussa yhdessä tilaajan ja käyttäjän kanssa tarvittavat prosessit päätöksentekoa varten. Sovitaan 
yhdessä aikataulut päätöksentekoa varten tarvittavan materiaalin toimittamisesta sekä päätöksen tekoon varattavasta ajasta. 
Suunnittelu jatkuu VASTA vastuullisten henkilöiden hyväksymien päätösten pohjalta. 

Tiedonkulku ja tiedonkulun varmistaminen
Sovitaan tiedonvälityksestä vastaavat henkilöt. AJR:n sisäinen viestintä matalalla kynnyksellä- esim. WhatsApp-ryhmä




