
XX PSK – BIM ammattilaisseminaari 

09.09.2016 Helsinki, Finlandia-talo

” Allianssimuotoinen projekti investointihankkeen 

toteutusmuotona ”

Profoxin järjestämä PSK-BIM seminaari järjestetään tänä vuonna 20. kertaa . Siksi Profox 

tiimillä on ilo toivottaa kaikki prosessi- ja rakennusalan ammattilaiset tervetulleiksi 

Juhlaseminaariimme Helsinkiin Finlandia-talolle 09.09.2016.

Juhlaseminaarimme teema on erittäin ajankohtainen sekä prosessi- että 

rakennusteollisuuden piirissä aikana, jolloin jokaisessa projektissa haetaan uutta tehokkuutta 

ja säästöjä hankebudjetista samalla kun halutaan varmistaa projektin onnistunutta laatua 

tiukkojenkin aikataulujen puitteissa.

Allianssi projektien toteutusmuotona on yleistynyt maassaamme ja hyvin menestyneiden 

hankkeiden myötä se on yleistymässä myös uusilla toimialoilla. Mitkä seikat ovat tämän 

menestyksen takana, miten Lean ajattelu liittyy asiaan, entä mitä uusia teknologioita (mm. 

Big Room ja Cave –virtuaalitodellisuus) projekteissa hyödynnetään yleisesti ?

Näihin ja myös moniin muihin kysymyksiin seminaarin asiantuntijat antavat vastauksiaan 

esityksissään.

Luentojen, ryhmätöiden ja juhlaillallisen sekä viihteellisen iltaohjelman lisäksi seminaarimme 

toimii verkostoitumispaikkana , jossa tavataan kollegoja myös oman toimialan ulkopuolelta. 

Tervetuloa 20 v-juhlaseminaariimme Finlandia talolle 9.9!

PS. Seminaarimme lounaineen, ohjelmineen ja illallisineen on maksuton!

Rekisteröidythän ajoissa varmistaaksesi paikkasi (paikkoja on rajoitetusti)

Terveisin  Ari Puuskari, Profox Companies Oy

PSK
•STANDARDISOINTI



PSK – BIM ammattilaisseminaari

Ohjelma, perjantai 9.9 Finlandia-talo Helsinki

•09.00  Rekisteröinti ja aamukahvi

•09.15  Avaus

Ari Puuskari, tj, Profox Companies Oy

•09.30 ” Allianssi – vaativien hankkeiden toteutusmuotona”

Jani Saarinen, DI, Vison Alliance Partners Oy

•10.30 ” BIG Room suunnittelun ohjauksen työkaluna”

Jouni Juntunen, työmaapäällikkö Fira Oy

•11.15 “ Esimerkkicase allianssihankkeesta – Case Kainuun uusi sairaala “

Jaakko Jauhiainen, Sweco PM Oy

•11.45 Lounas

•12.45 PSK seminaareja 20 vuotta

Heikki Juntunen

• 13.10 “ Autodesk ohjelmistot Neste Jacobs Oy:n projektitoiminnassa “

Juha-Matti Myyry, Engineering-järjestelmien manageri, Neste Jacobs Oy

•13.40 ” CAVE – virtuaalitodellisuus investointiprojektien lähtötietojen käytännön määrittelyssä ”

Tony Lindqvist, liiketoiminnan johtaja, Collaprime Oy

•14.25 ”Level 3 Allianssiesittely – uusi korjausrakentamisen palvelukonsepti”

Ari Puuskari, Profox Companies Oy

•14.40  Workshop / Kahvi 

”Miten allianssi toimii hankkeidemme toteutusmuotona?”

Ari Puuskari, Profox Companies Oy

•15.30 Workshop esitysten purku

•16.00 Yhteenveto ja seminaariosuuden lopetus

•16.00 – 18.00 Ohjelmistojen ja CAVEn esittelyä

•18.00 -21.30 Juhlaillallinen ja ohjelmaa.. 

Seminaarin 

kohderyhmä:

Prosessi- ,infra- ja 

rakennusteollisuuden 

suunnittelu- työmaa-

ja kunnossapitoalan 

ammattilaiset



Workshop 

Workshopin aikana etsimme ratkaisuja ja keskustelemme aiheesta , joka
liittyy seminaarimme teemaan;  ”Allianssimuotoinen projekti investointihankkeen toteutusmuotona

-Hakeudu nimettyyn Workshop-ryhmääsi, joka kokoontuu kokoushuoneessa tai muussa tilassa
-Esittelyn lisäksi jokainen kertoo vuorollaan ajatuksiaan säästöjen ja hyötyjen saavuttamisesta 
investointiprojekteissa
-Aiheista keskustellaan yksi kerrallaan
-Valitkaa keskuudestanne sihteeri, joka kirjaa ylös vähintään 5 kappaletta keskeistä ryhmän 
keskusteluissa esiintullutta ajatusta  teemaan liittyen
-Keskustelkaa ryhmässä mahdollisista ratkaisumalleista liittyen esiintulleisiin haasteisiin
-Sihteeri kirjaa ylös myös keskusteluissa esiintulleet ratkaisuehdotukset kuhunkin  viiteen haasteeseen 
liittyen
-Ryhmän sihteeri valmistautuu esittelemään haasteet & ehdotetut ratkaisumallit

Voit jo päivän aikana miettiä ja kirjata ylös, mihin asiaan kaipaisit kollegojesi näkemyksiä. 

Antoisia keskusteluhetkiä

TIETOJA SEMINAARISTA

•Kohderyhmä:

Prosessi- infra- ja rakennusteollisuuden suunnitteluasioiden parissa toimivat ja muu projektihenkilökunta sekä työmaa-

,käyttö- ja kunnossapitoalan ammattilaiset

•Kokouspaikka:

Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki; 

•Kokousaika: pe 09.09.2016 klo 9.00.-21.30

•Lisätietoja: Ari Puuskari 0400-488267, ari.puuskari@profox.com

•Paikkoja on rajoitetusti, varmistat paikaksi vain rekisteröitymällä pikaisesti!


