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osaaminentilat laitteet

tietokoneet
3D keilaus laitteet
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tulostimet
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3D printteri
laserleikkuri

suurkokotulostin
archicad lisenssejä

tietokoneet
drone

3D printteri

henkilöstö
kokeneet arkkitehdit 

visualisoijat 
mallinrakentajat
erikoisosaaminen 

arkkitehteja

osa-aika konsultit
vakiintuneiden toimistojen osaaminen

visualisoijat
konseptointi

kansainvälisyys

alikonsultit
workshopit

laitekoulutus
erikoisosaaminen

ohjeita/kokemusta

yhteistyöhankkeita
visualisoijat

(etsitään) (tarjotaan)

OTE KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSESTA: MITÄ 
TOIMISTOT HALUAVAT JAKAA?



Minimivuokrausaika 
arkkitehdille 2-3 kk, koska 
projektiin tutustuminen vie 

aikaa.

Tulevaisuudessa joutuu 
mahdollisesti ulkoistamaan 

työtä enemmän.

On käytännöllisempää 
jakaa tiloja ja laitteita, 

kuin ihmisiä. 

Suunnittelun lisäpalvelujen 
tarjonta ei kannata, koska 

julkisen rakentamisen 
hankkeissa käytetään 

alikonsultteja.

Laitteiden lainaamisen hinnan 
pitäisi olla tarpeeksi matala 

kilpaillakseen olemassa olevien 
(jo edullisten) kanssa. 

Tärkeämpää olisi workshop 
-tyyppiset työtilat eri 

paikkakunnilla, jonne voisi mennä 
lainaamaan laitteita ja 

työskentelemään. 

Toimiston asema erikoisosaajana on 
madaltanut kynnystä soittaa muille kun 
hakee yhteistyökumppania projektiin.

Julkisella puolella kilpailutukset ovat 
suuria, joka pakottaa pienemmät toimistot 

tekemään yhteistyötä. 

Jakamisalusta auttaa 
toimistoja pysymään 

muuttuvan teknologian ja 
palveluiden perässä.

Arkkitehdin 
irtisanomisaika oltava 

minimissään 2kk.

Visualisoijia voi vuokrata 
lyhyemmäksi ajaksi, esim. 

muutamia päiviä kerrallaan.

Voisi olla facebook tai 
whatsapp -palveluun 
verrattava työkalu.

Palvelu yhdistää enemmänkin 
arkkitehtitoimistoja kuin 

yksittäisiä henkilöitä. 

Konsulttityössä  toimistojen 
väliset laskutuskäytännöt 

pitäisi olla selvät.

ideoita

kannustusta

huolia

oman toimiston 
näkökulmasta

vaatimuksia

Sopimuskäytännöt, 
kustannustenjako ja 

vastuukysymykset mietityttävät.
Työyhteisön tunnelma 

kärsii ja halutaan 
välttää ettei ihmisistä 

tule kiertolaisia.

Yksittäinen henkilö jatkaa 
kotitoimistonsa sopimuksella 

ulkopuolisen työsuhteen aikana.

KOOSTE KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN
PALAUTTEESTA
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