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Coming together is a beginning;
keeping together is progress;
working together is success.
											

Henry Ford
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CHI 2011 -konferenssi
DX-työpaja

Kokemustenjakopäivä ja
Johtoryhmän kokous
ENSIMMÄISEN PROTOTYYPIN KEHITYS
JA SISÄISET KOKEILUT
• yhteistyökumppaneiden ohjattuja ryhmätyötilanteita Aalto-yliopistolla

eBEREA-talvikoulu

HCI 2011 -konferenssi

IASDR 2011 -konferenssi

Johtoryhmän kokous

KEVÄÄN
PILOTOINTIEN
SUUNNITTELU

eBEREA talvikoulu

1.4.2011
Johtoryhmän kokous
TUTKIMUS JA VAATIMUSMÄÄRITTELY
kirjallisuuskatsaus:
• 907 artikkelia, joista 168 tiivistelmää
• 12 yhteistyötilanteen havainnointia
• 5 ryhmähaastattelua
• 6 yksilöhaastattelua
tuloksena 81 vaatimusta yhteistyötiloille

2012

Johtoryhmän kokous
Kokemustenjakopäivä ja
Johtoryhmän kokous

DiWa – Digital War room
ämä on DiWa – Digital War room –tutkimusprojektin loppuraportti. DiWa (1.4.2011-

T

30.9.2013) oli Aalto-yliopiston STRATUS-tutkimusryhmän hanke teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin TILA-ohjelmassa. Projektin yhteistyökumppaneita olivat

Kemppi Oy, Konecranes Oyj, Vantaan kaupunki ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Tutkimusprojektin johtoryhmä
Marko Nieminen
		

Aalto-yliopisto, projektin
vastuullinen johtaja

Mika P. Nieminen

Aalto-yliopisto, projektipäällikkö

Teresa Kemppi-Vasama Kemppi Oy, johtoryhmän pj.

Hankkeessa tutkittiin kuinka teknologiatehostetut tilat voivat tukea pienryhmien yhteistoimin-

TOISEN PROTOTYYPIN MÄÄRITTELY
JA KEHITYS. AALTO-YLIOPISTON
SISÄISET KOKEILUT
• tila tietotekniikan laitoksen
tutkimusprojektien käytössä
• tila lukukauden ajan opiskelijoiden ryhmätyön tukena ohjelmistoprojektikurssilla

2013

PILOTOINNIT YRITYKSISSÄ
JA ULKOMAILLA
• Kemppi 5.2. – 7.3.2013
• Konecranes 7.3. – 11.4.2013
• Vantaa 11.4. – 24.5.2013
• BJAST/Kiina 29.4. – 31.5.2013

TUTKIMUSTULOSTEN
ANALYYSI JA
RAPORTOINTI

T

(1.4.2011-30.9.2013) was conducted by Aalto University’s Strategic Usability Research
Group STRATUS in the Tekes1 Spaces and Places program. The project partners were

Kemppi, Konecranes, City of Vantaa and University properties of Finland.
DiWa investigated how technologically enhanced spaces can support the activities of a small team

Project steering group

taa tuotekehitysprojekteissa sekä digitaalisten ja paperisten dokumenttien yhteiskäyttöä. Esimerk-

in product development projects and the collaborative use of digital and analog documents. Examples

kinä tästä olivat muun muassa erilaiset suunnitteluratkaisujen esittelyt ja läpikäynnit sidosryhmien

of these activities include various design reviews among the development teams and stakeholders.

ja asiakkaiden kanssa. DiWassa toteutettiin suuriin kosketusnäyttöihin pohjautuen uudenlaisen

During the DiWa project a prototype system for a collocated collaborative space with large touch

Teresa Kemppi-Vasama Kemppi Oy, steering group chair
Mikko Veikkolainen

Kemppi Oy

Olli Kuismanen

Konecranes Plc

Kari Wallgren

Konecranes Plc

screen displays was built. The DiWa space is a dedicated facility for product design and collaborative

Olli Kuismanen

Konecranes Oyj

omistettu huone, jossa monialainen asiantuntijajoukko työstää monipuolisia sähköisiä aineistoja

use of digital contents. In it multidisciplinary group of experts can work together with complex digital

Kari Wallgren

Konecranes Oyj

Reijo Korhonen

Vantaan kaupunki

lyhyinä innovatiivisina rupeamina osana tuotekehitys- tai suunnitteluprosessejaan.

documents in intensive bursts during their creative design and development processes.

Olli Niemi		

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Juha Leinonen

Teknologiakeskus TechVilla Oy

tojen yhteiskäytölle. Tähän ymmärrykseen pohjaten kokeiltiin uusia työkaluja ja työtapoja, joissa

a software application was developed to aid the activities within the DiWa space throughout the

Sampsa Nissinen

Tekesin edustaja johtoryhmässä

yhteistötila ja siihen kehitetty ohjelmisto avustavat kehittäjiä suunnittelutiedon työstämisessä läpi

different stages of a development process. The source code for the prototype system was released as

koko tuotekehitysprojektin. Tuotetun prototyypin määrittely ja ohjelmistokomponentit ovat lisen-

open source to reach larger audiences and to enable its further development.
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Kokemustenjakopäivä ja
DiWa-loppuseminaari

his booklet is the final report of the DiWa – Digital War room research project. DiWa

yhteistyötilan prototyyppi. DiWa-tila on tuotesuunnitteluun ja digitaalisten aineistojen käsittelyyn

+358 40 731 2625, mika.nieminen@aalto.fi

30.9.2013

Introduction in English

Kemppi Oy

projektipäällikkö Mika P. Nieminen

PILOTTIAINEISTOJEN
VALMISTELU
JA KOODAUS

Johtoryhmän kokous

Mikko Veikkolainen

Lisätietoja DiWa-projektista

HCII 2013 -konferenssi

Tutkimuksen aluksi kartoitettiin käytössä olevia toimintatapoja fyysisten ja sähköisten aineis-

In the study the existing work practices for collaboration were analyzed. Based on the findings

sioitu avoimena lähdekoodina laajempien käyttäjien ulottuville ja edelleen kehitettäväksi.

Marko Nieminen

Aalto University, project leader

Mika P. Nieminen

Aalto University, project manager

Reijo Korhonen

City of Vantaa

Olli Niemi		

University properties of Finland Ltd.

Juha Leinonen

Technology Center TechVilla Ltd.

Sampsa Nissinen
		

Tekes representative in
the steering group

For more details contact
project manager Mika P. Nieminen

1 The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation

+358 40 731 2625, mika.nieminen@aalto.fi
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STRATUS

Strategisen käytettävyyden tutkimusryhmä
alto-yliopiston Strategisen käytettävyyden tutkimusryhmä STRATUS on jo 25 vuoden ajan

A

syventänyt osaamistaan käytettävyydessä ja käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Aihealueen
tutkimus ja siihen pohjautuva opetus keskittyy ihmisen ja teknologian kohtaamisiin yhä

nopeammin teknistyvässä maailmassa, useimmiten läheisessä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa. Tutkimusotteemme on laadullinen pohjaten joko hallittuihin käytettävyystesteihin
iLab-käytettävyyslaboratoriossamme, kentällä tapahtuviin käyttäjätutkimuksiin tai konkreettisten
prototyyppijärjestelmien arviointeihin niiden oikeissa käyttökohteissa. Löydetyt käyttäjätarpeet,
-kokemukset ja odotukset tuotteiden ja palveluiden käytöstä hyödynnetään uusien ratkaisujen ideoinnissa ja suunnittelussa, usein ottaen niiden varsinaiset käyttäjät mukaan tuotekehitykseen.
Tutkimusryhmää johtaa professori Marko Nieminen tutkimusalanaan käyttöliittymät ja käytettävyys.
DiWa-projektin vastuullisena johtajana toimi professori Marko Nieminen ja projektipäällikkönä
Mika P. Nieminen. Projektitutkijat Mari Tyllinen ja Mikael Runonen työskentelivät läpi koko
projektin, lisäksi osan aikaa projektiin osallistuivat tutkimusapulaiset Inkeri Saiku (6-8/2011,
kirjallisuuskatsaus), Nick Eriksson (1/2012 - 9/2013, pääohjelmistokehittäjä) ja Kristian Mört
(5-8/2013, ohjelmistokatselmointi ja dokumentointi).

DiWa-tiimi vasemmalta oikealle: Mika P. Nieminen, Inkeri Saiku, Marko Nieminen,
Nick Eriksson, Mari Tyllinen, Mikael Runonen ja Kristian Mört.
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Teknologiakeskus TechVilla

Kehityspäällikkö Teresa KemppiVasama ja projektipäällikkö
Ville Ansaharju tutkivat kaukosäätimen toiminnallisuutta.

Teknologiakeskus TechVilla

yhteistyökumppanit

yhteistyökumppanit
Innovation specialist Olli-Pekka
Nieminen ja Innovation manager
Olli Kuismanen analysoivat käyttäjävideoita aktiivitilassa.

Kemppi panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja on käynnistänyt vuoden 2011 alussa asiakasymmärrysprojektin, jossa pureudutaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin entistä syvällisemmin
etnograafisella tutkimusotteella. Asiakastutkimukset videoidaan ja videoaineisto tuodaan takaisin
tuotekehitykseen analysoitavaksi. Aineiston käsittely on melko työlästä ja DiWa-tyyppinen tila on
tarjonnut hyvän alustan kerätyn materiaalin läpikäymiselle niin, että on voitu yhtä aikaa katsoa
videoita, kirjoittaa analyysiä ja tutkia myös muuta asiaan liittyvää aineistoa. Sessioihin osallistuneet

”

henkilöt ovat kerralla saaneet näkemyksen asiakkaiden tarpeista useammalla ruudulla esitetyn aineiston, keskustelun ja analyysin pohjalta. DiWa-laitteistoa on käytetty myös tavanomaiseen ryhmätyö- ja kokoustoimintaan, jossa useampi ruutu on mahdollistanut asioiden tehokkaamman käsittelyn.

Näimme, että DiWa tarjosi meille hyvän alustan kehittää tasavertaista vuorovaikutusta tuotekehityksen ja myynnin välillä.
KEMPPI OY on suomalainen perheyritys,
joka tunnetaan laadukkaista ja tuottavista

Projektiin ovat osallistuneet Kempiltä mm. Teresa Kemppi-Vasama (ko. projektin projekti-

hitsausratkaisuista. Kempin hitsausprosessit

päällikkö), Mikko Veikkolainen (tuotekehitys-, tutkimus- ja innovaatiojohtaja), Jari Kettunen

ja -ratkaisut sekä alan uusinta tekniikkaa edus-

(muotoilupäällikkö), Jani Tanskanen (teollinen muotoilija), Mikko Mönkkönen (ohjelmapäällik-

tavat hitsauslaitteet ovat maailmanlaajuisesti
arvostettuja. Yrityksellä on myyntiyhtiöitä 13
maassa, myyntikonttoreita ja jälleenmyyjiä yli

kö), Ville Ansaharju (projektipäällikkö), Jussi Kapanen (UX Manager) sekä lukuisa joukko tilassa
työskennelleitä henkilöitä.

Konecranes lähti mukaan DiWa-projektiin innovaatiotoiminnassa tehdystä havainnosta: idean
tuottamisessa, ymmärtämisessä ja jalostamisessa on usein kyse vaillinaisen, eri muodoissa olevan
tiedon yhdistelemisestä johon perinteiset palaverikäytännöt eivät tuo vastausta. Teemalla ”tiedon
muruset hajallaan maailmalla”; monimutkaisten ja ei-valmiiden asioiden ollessa kyseessä har-

KONECRANES on maailman johtava nostolaitekonserni, joka palvelee monenlaisia asiak-

haudutaan melko usein puhumaan aiheen vierestä. Konecranesin innovaatiotiimi toivoi saavansa

kaita, kuten konepaja- ja prosessiteollisuut-

arkipäivän toiminnassa toteutettavia uusia kokouskäytäntöjä ja -malleja monimutkaisen tiedon

ta, laivanrakennusteollisuutta ja satamia.

yhdistelemiseen ja näin parempien ideoiden, tuote- ja liiketoimintakonseptien tuottamiseen ja
kehittämiseen.

Konecranes toimittaa tuottavuutta lisääviä
nostoratkaisuja sekä kaikkien valmistajien
nostolaitteiden ja työstökoneiden huoltopalveluita. Vuonna 2012 Konecranes-konsernin
liikevaihto oli yhteensä 2 170,2 miljoonaa

70 maassa, henkilökuntaa yli 630 ja liikevaihto

euroa. Konsernilla on 12 100 työntekijää 626

vuonna 2012 oli yli 123 miljoonaa euroa, josta

kohteessa 48 maassa. Konecranes Oyj:n osa-

kansainvälisen myynnin osuus oli noin 90 %.

ke on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.kemppi.fi

www.konecranes.fi
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Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kehittämisinsinööri
Reijo Korhonen

Vantaan kaupunki

yhteistyökumppanit

yhteistyökumppanit
Dosentti Olli Niemi kampuspyöräilee Lappeenrannan
teknillisellä yliopistolla

Diwa-hankkeeseen osallistuivat Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalta Marja-Vantaa-projekti sekä rakennusvalvonta. Yhteyshenkilönä ja projektin johtoryhmän
jäsenenä toimi kehittämisinsinööri Reijo Korhonen.
Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkirakenteen, ympäristön, liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittäminen sekä kaupungin kiinteistöjen rakennuttaminen, hallinta ja hoito, maapolitiikan, asuntopolitiikan, ympäristöpolitiikan ja ympäristöterveydenhuollon kehittäminen ja toteuttaminen. Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön
kaupunkisuunnittelulautakunnalle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle ja sen
rakennuslupa-jaostolle kuuluvat asiat. Toimialaan kuuluvat: kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikan

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on Suomen suurin yliopistokampusten kehittäjä, joka omistaa,

keskus, tilakeskus, rakennusvalvonta, talous- ja hallintopalvelut, ympäristökeskus ja yrityspalvelut.

rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun

Marja-Vantaa-projektissa on tarkoitus hyödyntää Diwa-hankkeen tuloksia esimerkiksi tulevan

ulkopuolella. Yhtiön tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja vetovoimaisia kampuksia sekä

Asuntomessualueen suunnittelussa ja toteutuksessa vuosina 2012-2015. Projektiorganisaatio su-

oppimisympäristöjä, jotka tukevat myös tulevaisuuden tutkimustyötä ja opiskelua. Yhtiö toimii

lautui osaksi kaupunkisuunnittelua loppuvuodesta 2012 ja samalla ”Marja-Vantaa” nimen käytöstä

myös RYM-SHOK ohjelman, oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilat veturiyrityksenä vuosina

paikannimenä luovuttiin. Kivistön kaupunginosassa sijaitseva suunnittelualueen keskusta tulee

2011 - 2014.

olemaan nimeltäänkin Kivistön keskusta.
Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muo-

10_DiWa

Savonlinna), Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun

dostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja

yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto

kiinteistöjen omistajia. Rakennusvalvonnan tavoitteena Diwa-hankkeessa oli toimialan strategian

sekä Åbo Akademi.

mukaisesti sähköisen toiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä viranomaisten välisen sisäiwww.vantaa.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kampuksia ovat Itä-Suomen yliopisto (Joensuu, Kuopio ja

sen että asiakkaille (kuntalaiset, yritykset) kohdistuvan ulkoisen viestinnän parantaminen.

DiWa projektissa Suomen Yliopistokiinteistöjen yhteyshenkilönä ja johtoryhmän jäsenenä toimi
SYK:n kehitystoiminnasta vastaava TkT dosentti Olli Niemi.

www.sykoy.fi
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tussitaulu
dokumenttikamera

tietokone
valkokangas
puhelinneuvottelujärjestelmä

dataprojektori

kannettava tietokone laserosoitin

hteistyöhön tarkoitetut tilat yrityksissä tarkoittavat edelleen usein perinteisiä neuvottelu-

Y

huoneita. Yhteistyötiloihin ja toimintatapoihin tehdyn kenttätutkimuksen ja kirjallisuuden

fläppitaulu

pohjalta pystyttiin toteamaan, että nämä tilat olivat hyvin samankaltaisia kaikkialla. Tähän

pohjautuen oli helppoa määritellä malli tästä niin sanotusta perinteisestä neuvotteluhuoneesta.

Pois perinteisestä neuvotteluhuoneesta

ongelmakohta
videoneuvottelujärjestelmä

Oheiseen kuvaan on sijoitettu kaikki välineet, joita saattaa löytyä neuvotteluhuoneesta. Dokumenttikamera, video- ja puhelinneuvottelujärjestelmät, tussitaulu sekä tietokone ovat välineistä harvinaisempia,
kun taas valkokangas, dataprojektori ja fläppitaulu ovat välineistä tavallisimmat. Neuvotteluhuoneen perusvarustukseen kuuluu myös iso neuvottelupöytä, jonka ympärillä istutaan. Neuvotteluhuoneen käyttäjillä on usein mukanaan oma kannettava tietokone ja/tai kynä sekä muistivihko.
Työntekoon tässä perinteisessä neuvotteluhuoneessa liittyy monia ongelmakohtia, jotka on
merkitty kuvaan punaisilla ympyröillä. Neuvotteluhuoneissa on yleensä vain yksi dataprojektori,
mutta monissa tapauksissa olisi tarpeen nähdä kuvaa useasta eri lähteestä samanaikaisesti. Dataprojektorin kaapelin vaihtaminen koneesta toiseen ei kuitenkaan ole tarpeeksi sujuvaa ja vie usein
liian paljon aikaa itse työltä. Projektorin resoluutio on lisäksi usein alhainen eikä riitä yksityiskohtaisen visuaalisen aineiston tarkasteluun yhdessä. Osallistujilla on myös usein tarve osoittaa
kuvasta tärkeitä kohtia, mutta laserosoitin ei ole neuvotteluhuoneiden vakiovaruste ja usein hiiren

vaihtoehtoja, kuten taulun valokuvaus ja tekstin kirjoittaminen uudelleen tietokoneelle, mutta usein

osoitinta käytetäänkin sen sijasta. Kaikkien on kuitenkin vaikea nähdä hiiren osoitinta. Neuvotte-

niiden tallentaminen jää tekemättä. Video- ja puhelinneuvottelujärjestelmien kanssa on myös useita

luhuoneessa on usein tarvetta internet-yhteydelle, kuitenkaan aina ei siihen ole pääsyä varsinkaan

ongelmia: yhteyden muodostaminen, toiminnallisuuksien vaihtelevuus sekä yhteensopivuus.

työyhteisön ulkopuolisilla osallistujilla.
Tussi- ja fläppitaulut ovat helppoja apuvälineitä muistiinpanojen ja luonnosten tekemiseen, mutta
tuotosten tallentaminen myöhempää käyttöä varten on ongelmallista. Tallentamiseen on useita

12_DiWa

Suuri osa neuvotteluhuoneiden ongelmista johtuu siitä, että tilaa ei ole mietitty kokonaisvaltaisesti vaan siellä on erilaisia (usein yhteen sopimattomia) järjestelmiä. Tilan ja siellä olevan teknologian tulisi tukea käyttäjien tarpeita ja auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa.
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Kemppi Oy

”

Uskon, että tulevaisuudessa DiWan kaltaiset tilat ja
työtavat tulevat väistämättä yleistymään yrityksissä.
Useammalla näytöllä työskentely on tehokkaampaa ja
käsiteltävä kokonaisuus pysyy kaikilla osallistujilla
paremmin mielessä.

Luovan ryhmätyön dynamiikka

Y

rityksissä ryhmätyöllä tarkoitetaan useimmiten toimintaa, jossa eri alojen asiantuntijoiden
vahvuudet yhdistetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Usein laajat ongelmakokonaisuudet pilkotaan pienempiin tehtäviin, joita yksilöt suorittavat omatoimisesti. Myö-

hemmin nämä palaset yhdistetään lopulliseksi ratkaisuksi. Tällöin työskentely koostuu kahdesta
erilaisesta työtavasta: tekemisestä ja esittämisestä. Usein työ siis tehdään yksin tai pienemmissä
ryhmissä, jonka jälkeen tulokset esitellään muille asianosaisille. Kyseinen työskentelytapa on siinä
mielessä tehokas, että jokainen voi keskittyä tarkasti rajattuihin osa-alueisiin ja hyödyntää omaa
asiantuntijuuttaan. Siksi nykyisin tämä työskentelytapa onkin yrityksissä kaikkein suosituin.
Kun ongelma ja sen ratkaisu jaetaan osiin, seuraa siitä välttämättä päätöksien ja yksityiskohtien

kentely vaatii paljon ryhmältä, koska osallistujat joutuvat sietämään keskeytyksiä ja poikkeavia

häviämistä. Työskennellessään henkilö tekee jatkuvasti tietoisesti tai tiedostamattomasti pieniä

mielipiteitä. Omien mielipiteiden esittäminen ei ole aina helppoa johtuen ryhmädynamiikasta tai

päätöksiä. Kaikki merkityksellisetkään päätökset tai niiden perustelut eivät koskaan tule muun

vakiintuneista käytännöistä. Ei ole myöskään yhtä oikeaa tapaa luovaan ryhmätyöhön. Eri yhteisöt

työyhteisön tietoon. Tästä johtuen mahdolliset muut mielipiteet tai ratkaisut eivät koskaan tule

muodostavat omat toimivimmat tapansa, mutta siihen vaaditaan sekä aikaa että omistautumista.

edes harkituiksi.
Luovuus, kuten luova ryhmätyökin hyötyy monien erilaisten vaihtoehtojen esittämisestä, peilaa-

14_DiWa

Keskustelevassa ja yhdessä asioita tekevässä ryhmätyössä on kuitenkin omat haasteensa. Työs-

Kempin teolliset muotoilijat Juho
Huotari ja Jani Tanskanen sekä
graafikko Zinaida Melnikova pitävät palaveria ja valmistautuvat
DiWa-tilassa pidettävään työpajaan.

Työvälineet ja työskentely-ympäristö määrittävät vahvasti työskentelytapoja. Perinteinen kokoushuone on usein sopivin työskentelytapaan, jossa yksi esittää ja muut seuraavat. Nykyisen työn

misesta ja jatkokehittämisestä. Eri mielipiteiden ja vaihtoehtojen, jopa kaikkein hulluimpienkin,

yksi tärkeimmistä välineistä, henkilökohtainen tietokone (Personal Computer) toimii nimensä mu-

ottaminen mukaan keskusteluun mahdollistaa uusien ajatusten syntymisen muissa osallistujissa.

kaisesti. Tietokone ja sen syöttö- ja osoitinlaitteet ovat tarkoitettuja vain yhden henkilön työsken-

Kun ihmiset toimivat aidosti yhdessä tiiviissä vuorovaikutuksessa, syntyy yhteinen käsitys työstä ja

telyyn. Myös käytetyimmät ohjelmistot tukevat vain ja ainoastaan sarjamuotoista työtä sen sijaan,

sen tavoitteista.

että ne mahdollistaisivat myös rinnakkaisen työskentelyn.
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Fyysinen tila ja sisustus

Teknologia

Tila on tarkoitettu 3-6 hengen yhteistoimintaan, mutta tilaan

Tilassa olevia laitteita ohjaa erillinen järjestelmä, joka tarjoaa monipuoliset

mahtuu 10-12 henkilöä. Tila on sisustettu paitsi toimintaa

liityntämahdollisuudet käyttäjien omille kannettaville laitteille sekä pääsyn

tukevaksi, myös miellyttäväksi. Tilassa on asianmukainen

yrityksen tietojärjestelmiin. Järjestelmään liitetyt näyttöpinnat ovat suuria ja

ilmanvaihto ja valaistus. Tilan näkyvät peruselementit ovat

korkearesoluutioisia. Järjestelmän avulla voidaan tarkastella useita eri tyyp-

tarkoituksenmukaiset huonekalut sekä suuret näyttöpinnat.

pisiä sisältöjä, kuten dokumentteja, kuvia, videopätkiä tai sovelluksia, ja niitä

Tilan pöytäpinta-alaa, huonekalujen sijoitusta sekä näyttöjen

voidaan käsitellä samanaikaisesti ja rinnakkain. Järjestelmä tukee esitysten te-

korkeutta voi muokata toiminnan ja tarpeiden mukaan.

koa yhdessä. Järjestelmän avulla voidaan jakaa omalta kannettavalta laitteelta

Vapaata seinäpintaa voi käyttää luonnosten esittelyyn tai

tiedostoja yhteisesti tarkasteltaviksi. Järjestelmä tallentaa tilassa tapahtuvaa

ideointiin post-it lappujen kanssa. Tilassa on vakiovarus-

toimintaa, erityisesti tarkastellut ja muokatut/luodut sisällöt. Useiden tilaa

tuksena kaikki tavanomaiseen yhteistoimintaan tarvittavat

käyttävien ryhmien tiedot pidetään erillisinä toisistaan. Järjestelmä mahdollis-

välineet, kuten fläppitaulu ja tusseja.

taa fyysisten aineistojen digitoimisen ja tallentamisen. Tilassa on tilan sisäinen
langaton verkko ja pääsy internetiin. Järjestelmän avulla mahdollista käyttää
yleisimpiä etäyhteistyötyökaluja, kuten puhelin- ja videoneuvottelua.

Työtavat
Tila tukee totuttuja työtapoja, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden uusien työtapojen muodostumiselle. Tällaisia
uusia työtapoja voivat olla usean käyttäjän samanaikainen
toiminta digitaalisten ja/tai fyysisten aineistojen parissa

Vuorovaikutus

sekä useiden rinnakkaisten vaihtoehtojen vertailu. Tilassa

Järjestelmä tarjoaa erilaisia vuorovaikutustapoja riippuen toiminnan tarpeista

on myös mahdollista kirjoittaa/piirtää käsin näytöille ja

ja käyttäjien omista mieltymyksistä. Järjestelmää voi ohjata joko suoraan eri

luonnostella samanaikaisesti. Muita uusia työtapoja voivat

tavoin (kuten hiirellä, näppäimistöllä tai kosketuksella) tai järjestelmän kautta

olla erilaisen aineiston (kuten käyttäjätutkimustiedon tai

toisella koneella. Järjestelmä mahdollistaa sen, että useat käyttäjät voivat

konseptointitiedon) koostaminen ja muokkaus yhteisesti,

käyttää eri näyttöpintoja rinnakkain. Tilassa on tehokkaat työkalut visuaalisen

ideointi- tai muut työpajat, fyysisen ja digitaalisen 3d-mallin

aineiston käsittelyyn ja sen yksityiskohtien osoittamiseen keskustelun tukena.

yhteyden tarkastelu, karttojen päälle luonnostelu, tehtyjen
päätösten ja perustelujen tallentuminen järjestelmän avulla
ja muistiinpanojen tuottaminen kaikkien nähden.

Vaatimukset yhteistyötiloille

P

rojektin alussa tehdyn taustatutkimuksen pohjalta muodostui lista vaatimuksista teknolo-

Mika P. Nieminen, Mari Tyllinen ja Mikael Runonen. Digital War
Room for Design – More Flexibility to Collocated Group Work and

giatehostetulle ryhmätyötilalle. DiWa-tilaa lähdettiin toteuttamaan neljään osa-alueeseen

Collaboration. Teoksessa: Yamamoto, S. (Ed.) Human Interface

perustuen: fyysinen tila ja sisustus, teknologia, työtavat sekä vuorovaikutus. Alkuperäisissä

and the Management of Information. Information and Interac-

vaatimuksissa oli myös yhtenä osa-alueena tilan etäkäyttö, joka kuitenkin rajattiin pois toteutettavista ominaisuuksista.

16_DiWa

Katso myös:

tion for Learning, Culture, Collaboration and Business, Lecture
Notes in Computer Science. Vol. 8018, 2013, s. 352-361.
Springer Berlin Heidelberg.
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”

Nyt huomaa ”vahingossa” hyödyntävänsä montaa tietolähdettä rinnakkain.

D
Näin DiWa toimii

iWa-tilan tekninen järjestelmä näyttäytyy käyttäjille pääasiassa kolmena suurena kosketus-

siirretyille, tarkastelluille ja luoduille tiedostoille. Nämä materiaalit ovat ryhmän käytettävissä

näyttönä ja kutakin erikseen ohjaavina näppäimistöinä ja hiirinä. Näyttöpintojen tunnis-

läpi koko projektin, joka voi koostua useista tapaamisista tilassa. Myös muut digitoidut aineistot

tettavuutta on pyritty korostamaan kunkin näytön omalla värillä, kuten oheisesta kuvasta

siirtyvät tähän yhteiseen tallennuspaikkaan automaattisesti. Tiedostojen lisäksi ohjelmistolla voi

D
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on nähtävissä. Lisäksi tilassa on käytettävissä digitaalikamera ja tasoskanneri aineiston digitoin-

merkitä ja tallentaa tärkeitä tapahtumia, kuten päätöksiä tai tehtäviä, tapaamisen aikana. Näitä

tiin sekä tilan oma langaton verkko käyttäjien omille kannettaville laitteille. Muu tilan tekninen

merkintöjä ja tiedostoja pääsee jälkikäteen tarkastelemaan aikajanalla verkkoselainta käyttäen.

välineistö on pyritty piilottamaan väriverhojen taakse, jotta tila olisi mahdollisimman viihtyisä.

DiWa-ohjelmistolla voi myös tilapäisesti siirtää yhden koneen näppäimistön ja hiiren ohjaa-

Näyttöpintojen edessä sijaitsevat tilan monimuotoisia ryhmätyötarpeita tukevat ja erilaisia pöytä-

maan toista näyttöpintaa. Asentamalla DiWa-ohjelmiston omalle kannettavalle tietokoneelleen, voi

muodostelmia mahdollistavat pöydät ja tuolit sekä fläppitaulu muistiinpanoille ja luonnosteluun.

käyttäjä liittää koneensa osaksi DiWa-järjestelmää. Tällöin hän voi siirtää omalta tietokoneeltaan

Järjestelmään kuuluvat tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa DiWa-ohjelmistolla, jonka avulla

helposti tiedostoja kaikkien saataville ja nähtäväksi sekä muokata niitä yhteisillä näyttöpinnoilla

tilan käyttäjät voivat tuoda ryhmätyötilanteeseen digitaalista materiaalia ja ohjata sen näyttämistä

käyttäen oman koneensa näppäimistöä ja hiirtä. Mikäli ohjelmistoa ei halua tai pysty asentamaan

eri näyttöpinnoilla. Kutakin yhdessä toimivaa ryhmää varten on järjestelmässä tallennuspaikka

koneelleen, voi materiaalia siirtää ja tärkeitä tapahtumia merkitä myös verkkoselaimella.
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kosketusnäytölliset työasemat

DiWa-sovelluksen käyttöliittymä on pieni ohjauspaneeli, joka sijaitsee
Windows-työpöydän yläreunassa tarjoten seuraavat toiminnallisuudet:
Pääsy projektin tiedostoihin

kannettavat laitteet

Valittuna oleva projekti

Projektin valinta- ja luontitoiminto

Session aloittaminen ja lopettaminen

Asetukset

tietokanta

levypalvelin

LÄHIVERKKO
(LAN)

VERKKOPALVELIN

tulostin
skanneri
ip-kamera

Järjestelmään
näkyviksi kytketyt
näytöt

Tärkeiden tapahtumien merkitseminen
(Event-nappi)

www-palvelin

Ominaisuudet DiWa-järjestelmissä
DiWaWa-WWW-sovellus

Projektin aikajana (Meeting Browser)

		

DiWaCS DiWaWA

Tiedostojen lisäys

INTERNET

DiWan tekninen toteutus

DiWaWA:sta löytyy Meeting Browser eli Projektiselain ja

käytettävissä verkkoselaimen läpi järjestel-

projektikohtainen reaaliaikainen keskusteluhuone (chat).

män verkkopalvelimelta. Verkkoselaimen

Projektiselaimen avulla on mahdollista selata projektin

avulla käyttäjä pystyy lisäämään tiedostoja

tapahtumia aikajanalla kuten kokouksia, muistimerkin-

projektin kansioon, avaamaan tiedostoja ja

töjä ja tiedostojen käyttöä. Jokaisen muistimerkinnän

WWW-osoitteita näytöille sekä merkit-

kohdalla on mahdollista selata merkintähetken kuvakaap-

semään tapahtumia DiWaCS:sta tutulla

pauksia, tilannekuvaa ja äänitallennetta. Keskusteluhuone

Event-napilla. Verkossa toimivasta versios-

mahdollistaa reaaliaikaisen tekstipohjaisen ajatustenvaih-

ta puuttuu etäohjaus-toiminnallisuus.

don kokousten aikana häiritsemättä muuta toimintaa.

palvelut: verkkopalvelin, kosketusnäyttöjä ohjaavat tehotyöasemat, tulostin ja skanneri,

Ryhmälähetysverkko toimii paikallisessa lähiverkossa ja siihen liitytään DiWaCS-sovelluksen avulla.

nen kannettavilla laitteilla onnistuu langattoman tukiaseman tai verkkokaapelin avulla.
Tietokoneiden ja laitteiden yhteistoiminnan mahdollistaa DiWa-sovellus (DiWaCS, DiWa

Viestintä koostuu viesteistä jäsenten välillä, tässä tapauksessa jäsenet ovat DiWaCS-sovelluksia.
osaan viestiotsikoiden avulla. Koko järjestelmän kattavia viestejä varten on oma viestiotsikko,
jota käyttämällä viesti välitetään kaikille ryhmän jäsenille. Tätä käytetään esimerkiksi ryhmään

Viestintä perustuu julkaisija-tilaaja-mallin hyödyntämiseen ryhmälähetyksenä lähiverkossa ja se

liityttäessä ja siitä poistuttaessa. Jäsenten keskinäistä viestintää varten jokaisella jäsenellä on oma

on toteutettu käyttäen ZeroMQ-verkkokirjastoa. Sen avulla sovellus mahdollistaa komentojen suo-

uniikki viestiotsikkonsa, jota käyttämällä viesti ohjataan vain kyseiselle jäsenelle.

etäohjaamisen toiselta päätelaitteelta.

Etäohjaus
Keskusteluhuone
Projektiselain
Projektin valinta
Session aloitus/lopetus

MESSAGING

PUBLISHER-SUBSCRIBER PATTERN

Jokaisella jäsenellä on yksi julkaisija, joka lähettää viestejä verkkoon. Viestintä on jaettu kahteen

Control Service), joka luo erillisen vakaan viestintäalustan DiWa-järjestelmän osien välille.

rittamisen toisissa tietokoneissa, esimerkiksi tiedostojen siirron ja avaamisen sekä tietokoneiden

Eventtien tekeminen

tuu julkaisija-tilaaja-malliin, joka toteutetaan ZeroMQ-verkkokirjaston avulla. Viestit kulkevat ryhmälähetysverkossa, joka tarkoittaa, että vain kyseisen ryhmän jäsenet voivat osallistua viestintään.

IP-videokamera ja mahdolliset henkilökohtaiset laitteet. Tilan lähiverkkoon kytkeytymi-

Tiedostojen avaus

Verkkopino kuvaa toteutetun viestintämallin eri osien suhteita toisiinsa nähden. Viestintä perus-

iWa-tilan kivijalkana toimii tilan kattava lähiverkko (LAN), joka yhdistää tilan laitteet ja

D
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Osa DiWa-sovelluksen toiminnoista on

PRAGMATIC GENERAL MULTICAST

LOCAL AREA NETWORK

Sekä DiWa-sovellus että sen verkkosivutoteutus ovat toteutettu python-ohjelmointikielellä ja ne
käyttävät MySQL-tietokantaa sekä ZeroMQ-verkkokirjastoa.
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Saadaksemme rehellisen käsityksen DiWan soveltuvuudesta, oli välttämätöntä viedä järjestelmäprototyyppi sen aitoon toimintaympäristöön. Koko järjestelmä siirrettiin kolmelle yhteistyökumppanille koekäyttöön eli pilotoitavaksi. Näiden pilottien aikana tilaa käytettiin normaaleihin
kokouksiin ja pienryhmätyöskentelyyn. Jokaiselle pilotointijaksolle varattiin noin yksi kuukausi,
koska uusien toimintatapojen ja työvälineiden oppiminen ja käyttöönotto vaatii aina enemmän aikaa ja vaivannäköä verrattuna totuttuihin tapoihin. Jälkikäteen voimme todeta kuukauden olevan
liian lyhyt aika uusien toimintatapojen muodostumiselle.
Jokaisessa pilotissa järjestelmä vietiin ennalta päätettyyn tilaan. Kokeilujen aikana kävi selväksi,
että tilan sijainnilla oli suuri merkitys järjestelmän käyttöön. Kun tila on työntekijöitä lähellä ja
sinne on helppo pääsy, sitä myös käytetään ahkerammin. Tilan sijainnin lisäksi melko arkiset tekijät todettiin tärkeiksi. Riittävä ilmanvaihto on välttämätöntä, mikäli tilassa työskennellään pitkiä
ajanjaksoja. Koska DiWa-järjestelmä hyödyntää suuria näyttöjä, voi ikkunoista tulviva luonnonvalo aiheuttaa ongelmia heijastusten muodossa.
Pilotointi on haastavaa ympäristöissä, joissa käsitellään luottamuksellisia asiakirjoja. DiWa-järjestelmä olisi ollut mahdollista kytkeä suoraan yhteistyöosapuolien tietojärjestelmiin, mutta
tietoturvasyistä näin ei kuitenkaan tehty. DiWa jouduttiin pitämään omassa verkossaan toimivana

Oli välttämätöntä viedä
järjestelmäprototyyppi
sen aitoon toimintaympäristöön.

Kokeiluja kentällä

tehdyt havainnot ja käyttäjien tuottamat parannusehdotukset järjestelmälle on kuvattu osiossa
Yhteistyön uudet toimintatavat.
Pilotointi ei tuota toivottuja tuloksia jos järjestelmä vain tuodaan paikalle ja toivotaan, että sitä
käytetään. Onnistunut pilotti vaatii sitoutumista ja vastuunkantoa niin tutkimus- kuin yhteistyöorganisaatioltakin. Tutkimusorganisaation tulee huolehtia siitä, että mahdolliset ongelmatilanteet ratkeavat mahdollisimman nopeasti ja tarjota tukea tarvittaessa. Onnistumisen kannalta

ksi käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen kulmakivistä on asioiden tekeminen oikeassa ympä-

on tärkeää, että käyttäjille annetaan totuudenmukainen kuva kokeiltavana olevien järjestelmien

ristössä aitojen käyttäjien kanssa. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun kyseessä on koko-

toiminnallisuuksista ja mahdollisista rajoitteista. Käyttöönoton yhteydessä vaatimuksista työn

nainen järjestelmä tai uusi toimintatapa eikä pelkästään yksittäinen laite. DiWa-tilaa olisi

tehokkuudelle joudutaan tinkimään uusien toimintatapojen oppimisen hyväksi. Tämä tulee ottaa

Aalto Tietotekniikan laitos

ollut mahdollista testata myös laboratorio-olosuhteissa, mutta tuolloin monta tärkeää asiaa olisi

huomioon motivoitaessa pilottijärjestelmän käyttäjiä. Yhteistyöorganisaation tulee markkinoida

Kemppi

jäänyt huomioimatta. Käynti laboratoriossa kokeilemassa uutta prototyyppiä on muusta työnteosta

ja kannustaa työntekijöitä kokeilemaan uusia toimintatapoja osana jokapäiväistä työskentelyä.

irrallinen tapahtuma, johon valmistaudutaan eri tavalla kuin normaaliin työskentelyyn; ympäristö

Pilotoinnin onnistumiselle on parhaat edellytykset kun molemmilla organisaatioilla on nimetyt

ei ole tuttu ja käsiteltävät asiat ovat tarkkaan rajattuja tai etukäteen sovittuja.

vastuuhenkilöt, jotka ymmärtävät toistensa tavoitteet ja odotukset.

Y
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irrallisena järjestelmänä, mikä aiheutti ylimääräisiä askeleita aineistojen käsittelyssä. Piloteista

Konecranes
Vantaa
BJAST/Peking
Aalto iLab
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International activities – Kiinalainen juttu
s a part of DiWa’s international activities we collaborated with China-Finland ICT Alli-

A

Policy Research Group is responsible for developing policies and procedures suitable for elderly

ance and The eBusiness Education and Research Network for Euro-Asian Collaboration

people in the Beijing region. They used DiWa for consolidate various materials from literature

(eBEREA) to seek out suitable partners among Chinese research institutes and universities

reviews, field studies at the elderly communities and other sources and to record their progress.

for piloting DiWa system. The goal was to study the use of collaboration spaces and cultural dif-

Low-carbon Communities Group studies ways to reduce carbon emissions in the Beijing region.

ferences in teamwork practices in a non-Western context. After some discussions and a planning

They used the DiWa space to shared data and ideas among their own groups and other stakeholders.

visit in 2012, a DiWa facility was erected at Beijing Academy of Science and Technology (BJAST)

Service Design Group used DiWa for their internal meetings but also for inter-group informa-

in Beijing, China. The study was conducted during spring 2013 under the supervision of Dr. Liu

tion sharing. The group used the facility to collectively generate ideas, conceptualize solutions and

Jianbing, director of the Beijing Research Center of Urban Systems Engineering (BRCUSE).

assess service processes for new elderly services. They also frequently browsed the Internet as a

Members of the DiWa team personally assisted in the construction of the DiWa facility. A joint research agenda was devised to conduct the pilots. It included necessary procedures to collect research
data and means to get it translated in Beijing prior to delivery for further analysis at Aalto University.
The collaboration space was to contribute to the community-based design of elderly care servic-

group for relevant information.

DiWa was found to be a welcome addition to meetings at BRCUSE.
Service Development Group was the most technical of the participating groups responsible for

es. With joint design and testing efforts, a tailored, distributed version of DiWa was developed. It

both the hardware and software specifications of the developed services. This group utilized DiWa

provided BRCUSE with the necessary presentation, review and co-design tools to support effective

mainly for facilitating discussions when assessing the feasibility of a specific service under develop-

multi-site collaboration among the researchers and the elderly people staying in an assisted living

ment and planning and tracking personnel workloads and schedules for the development projects.

residence in the Yangfangdian community.
During the pilots DiWa was used by four distinct groups. One of the groups was more technical
and involved in organizing the pilots, which naturally led to more frequent use of the system by

Dr. Liu Jianbing, director of
BRCUSE, DiWa project manager
Mika P. Nieminen and ChinaFinland ICT Alliance coordinator
prof. Matti Hämäläinen (DIGILE
and Aalto) at the opening of
DiWa Beijing.

In general, DiWa was found to be a welcome addition to meetings at BRCUSE. Some technical
difficulties were reported, but within acceptable limits for a prototype. Most sought after addition
to the system was an easier way to share the desktop view from a laptop to the large displays.

them. All the groups used DiWa for sharing and editing documents, on top of that each group had
some characteristic tasks that they wanted to use the system.
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Henkilökohtaisesta yhteiseksi, käsin tehdystä digitaaliseksi.

Tila muistin tukena

Tilannekuvat

Yksi tilan tärkeimmistä muistia tukevista ominaisuuksista on

ksi DiWa-projektissa erityisesti tarkastelluista aiheista on ryhmätyön toiminnan ja tulos-

tärkeiden hetkien merkitseminen. Tärkeä tapahtuma siirretään

ten tallentaminen ja hyödyntäminen jälkeenpäin. Työyhteisöissä on vallalla monenlaisia

henkilökohtaisista muistiinpanoista yhteiseksi tiedoksi ja toi-

käytäntöjä tapaamisten dokumentointiin. Yleistä on, että mikäli tapaamisista tehdään

minnaksi. Näiden tärkeiden hetkien merkitseminen tapahtuu

Y

DiWa-sovellus (DiWaCS). Tärkeän hetken merkit-

yhteisiä muistiinpanoja, ne ovat yhden sihteerinä toimivan henkilön vastuulla. Tällaisessa toi-

klikkaamalla kuvaketta joko DiWa-ohjelmassa tai -verkkosivul-

mintatavassa on ongelmia, kuten muistiinpanojen puutteellisuus ja viivästynyt saatavuus. Onkin

la miltä tahansa tilaan liitetyltä koneelta. Samalla merkinnälle

tuma-painiketta, samalla valitaan tapahtuman

tavallista, että useat tekevät tapaamisista myös omia muistiinpanoja joko käsin tai tietokoneella.

valitaan tyyppi, esimerkiksi “päätös”. Järjestelmä tallentaa asia-

tyyppi.

Varsinkin omien tehtävien kirjaaminen koetaan jokaisen omaksi asiaksi. Mikäli yhteisiä muistiin-

yhteyden tämän tärkeän hetken ympärille ottamalla yleisku-

panoja ei tehdä, kellekään ei välttämättä muodostu kokonaiskuvaa tapaamisessa sovituista asioista.

van tilasta, kuvakaappaukset järjestelmän näyttöpinnoista ja

Henkilökohtaisten muistiinpanojen tekeminen auttaa ihmisiä muistamaan asiat paremmin, mutta

tallentamalla ääninauhoitteen käydystä keskustelusta kahden

toisaalta niiden tekeminen voi myös häiritä täysipainoista osallistumista ryhmätyöhön.

minuutin ajalta ennen ja jälkeen tilannekuvan merkitsemisen.

seminen tapahtuu painamalla sinistä Tapah-

Työyhteisöissä on tänä päivänä myös erilaisia käytäntöjä tapaamisia koskevien dokumenttien
jakamista ja säilyttämistä varten. Ei ole tavatonta, että tätä varten on useita erillisiä sähköisiä

Tapaamisiin palaaminen

järjestelmiä. Sähköisistä järjestelmistä kuitenkin koetaan olevan hankala löytää tarvittavaa tietoa.

Toimintaa tukeva sisältö, sekä paperisena että tarkasteltavina

Pahimmassa tapauksessa dokumentteja levitetään ainoastaan sähköpostitse, eikä viimeisin versio

tai muokattavina tiedostoina, on tärkeä osa yhteistyötilanteita.

ole yhteisesti saatavilla. Työyhteisöissä saattaa olla virallisia käytäntöjä tapahtumien kirjaamiseen

Nämä tiedostot sekä tärkeät hetket luovat tapaamisten sisällön

ja tiedostojen tallennukseen, mutta näitä ei välttämättä noudateta, sillä ne koetaan ylimääräisiksi.

ja niiden kanssa tapahtuneen vuorovaikutuksen tallentami-

Katso myös:

Tapaamisissa fläppi- tai tussitauluille tuotetut piirrokset tai muistiinpanot jäävät myös usein talletta-

nen luovat tapaamisille ajallisen jatkumon. Kaikkea tätä tietoa

Mari Tyllinen ja Marko Nieminen. Supporting

matta. Ne joko unohtuvat kokoustilaan tai päätyvät viimeisenä lähteneen työpöydälle. Muistiinpa-

voidaan tarkastella järjestelmän verkkosivuilta tapahtumase-

not jäävät jakamatta yhteisesti vaikka niitä yritettäisiinkin digitoida, esimerkiksi valokuvaamalla.

laimella (Meeting Browser). Muodostunut aikajananäkymä

Group and Personal Memory in an Interactive
Space for Collaborative Work. Teoksessa: Yamamoto, S. (Ed.) Human Interface and the Management of Information. Information and Interaction

DiWa-projektissa lähdettiin luomaan tilaan näitä käytäntöjä tukevia ja erityisesti niitä eteenpäin

on projektikohtainen ja havainnollistaa yhteistyötä tekevän

kehittäviä ratkaisuja. Tärkeinä osa-alueina pidettiin henkilökohtaisesta yhteiseksi siirtymistä, kä-

ryhmän toiminnan näyttämällä tilassa pidettyjen yhteisten

Lecture Notes in Computer Science. Vol. 8018,

sin tehdyn digitaaliseksi muuntamista, tiedostojen tarkastelun ja muokkauksen tallentamista sekä

tapaamisten ajankohdat, niihin liittyvät tiedostot sekä merkityt

2013, s. 381-390. Springer Berlin Heidelberg.

osallistujien luomia ns. tilannekuvia tärkeistä hetkistä.

tärkeät hetket.

for Learning, Culture, Collaboration and Business,
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Tapahtumaselain. Vasemmalla aikajananäkymä, johon on merkitty käsitellyt
dokumentit ja tärkeät hetket sekä tapaamisen kesto. Oikealla aikajanalta
valitun tärkeän hetken tarkemmat tiedot, sisältäen yleiskuvan, kuvaruutukaappaukset ja mahdollisuuden äänitallenteen kuuntelemiseen.
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Adolfo Vera

Uuden yhteistyötilan arvo
yöntekijät arvostavat erilaisia asioita työympäristössään. Nämä arvostukset ovat henki-

työtilan suunnittelussa. Tilan muunneltavuus on tärkeää, jotta uusia toimintatapoja voi syntyä

lökohtaisia ja muuttuvat ajan myötä. Henkilö voi olla ylpeä käyttämästään työkalusta,

vapaammin ja että erilaiset tarpeet voidaan huomioida. Arvostuksen muutokset tapahtuvat pitkän

esimerkiksi sen takia, että se on tehokas tai esteettisesti kaunis. Työntekijä voi arvostaa

ajan kuluessa toimintatapojen kehittyessä.

T

suurta näyttöpinta-alaa siksi, että hän pystyy työskentelemään usean ihmisen kanssa samaan
aikaan esittämällä ja keskustellen, siinä missä toinen henkilö tuntee suoriutuvansa parhaiten yksin

sijaan. Valinta voi valitettavasti tapahtua myös sillä perusteella, mikä on

oman tietokoneensa äärellä.

vähiten huono vaihtoehto. Kaikki työskentelyä hidastavat seikat, kuten

Vaikka kaikki ihmiset ovat erilaisia, on mahdollista löytää samoja asioita arvostavia ihmisryh-

huono käytettävyys tai toimintakatkokset ovat esteitä, jotka vähentävät

miä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työntekijät, jotka työskentelevät samanlaisten asioiden parissa

automaattisesti yhteistyötilan arvoa. Arvoa vähentäviä asioita ovat myös

samoja toimintapoja käyttäen. Olisikin oleellista, että yhteistyötilat suunniteltaisiin tukemaan

yleiset tiloihin liittyvät seikat, kuten huono ilmastointi tai heikko valais-

tiettyjä toimintatapoja eikä organisaatiokaavion tulosyksikköä. Uutta yhteistyötilaa hankittaessa ei

tus, jotka tulisi poistaa tai korjata.

ole mahdollista ottaa huomioon kaikkien toiveita, vaan suunnittelussa kannattaa keskittyä tiettyyn

Työn ja tilan arvostus syntyy
hyviksi koettujen työvälineiden
ja toimintatapojen kautta.

Työn tehostaminen voi olla uuden yhteistyötilan lopullinen tavoite, mutta toiminta sen saavut-

kohderyhmään arvostuksen perusteella. Jos jokaista yritetään miellyttää, lopputuloksesta tulee

tamiseksi tulisi olla esteiden poistamista ja työtapojen tukemista vaikka se ei olisikaan mitattavissa

yhtä huono kaikkien kannalta. Yhdelle ryhmälle sopiva yhteistyötila ei useinkaan sovellu toiselle.

perinteisillä tehokkuusmittareilla. Työn ja tilan arvostus syntyy hyviksi koettujen työvälineiden ja

Uusi yhteistyötila aiheuttaa muutoksia työntekijöiden työskentelytavoissa ja siinä, mitkä asiat

toimintatapojen kautta. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että suunnittelusta vastaavat tahot tunte-

koetaan arvokkaiksi. Tämä arvostuksen muutos on mahdollista ottaa osittain huomioon yhteis-
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Yhtenä tunnusmerkkinä arvostetusta tilasta on sen valitseminen toisen

vat tulevan yhteistyötilan käyttäjät ja heidän toimintatapansa hyvin.
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”
Usean henkilön samanaikainen osallistuminen

Tavanomaisin välinein käyttäjät joutuvat vaihtamaan tietokoneiden

Teollinen muotoilu hyötyy
DiWan kaltaisesta tilasta.
Se lisää visuaalisuutta
suunnittelupalavereihin.

ohjaimia, kuten hiirtä tai näppäimistöä, käyttäjältä toiselle halutessaan
esimerkiksi muokata samaa dokumenttia. DiWassa toteutetun etäkäytön avulla osallistujat voivat tuoda muokattavaan dokumenttiin omia

Muistiinpanojen tekeminen yhdessä

tekstiehdotuksiaan tai ohjata käytettäviä sovelluksia toisilta tietokoneilta

DiWan käyttäjät voivat tehdä muistiinpanoja yhdessä siten, että kaikki

tai kannettavilta käsin.

näkevät jatkuvasti tuotetun tekstin muun tekemisen ohessa. Tyypillisesti virallisissa kokouksissa toimii sihteeri, joka tekee pöytäkirjaa tai

Tiedon jakaminen näyttämisen sijaan

muistiinpanoja tapaamisen kulusta. Epävirallisissa tapaamisissa jokainen

DiWa-tilassa käsiteltäviä aineistoja käytetään yhteisillä laitteilla siirtäen

taas on vastuussa omien muistiinpanojensa tekemisestä. Kun muistiinpa-

tiedostoja kaikkien saataville. Kun tapaamiseen osallistuja haluaa näyttää

not ovat yhdessä laadittuja ja kaikkien nähtävillä koko tapaamisen ajan,

jonkin tietyn tiedoston tai dokumentin, normaalitilanteessa hän liittää

jaettu ymmärrys on helpompi saavuttaa.

kannettavansa dataprojektoriin tai yhteiseen näyttöön antaen esiteltä-

Yhteistyön uudet toimintatavat

vän sisällön vain tilapäisesti nähtäville. Toinen yleinen vaihtoehto on

Tärkeiden hetkien tallentaminen

käyttää yhteistä konetta halutun tiedon hakemiseen sillä aikaa kun muut

Yhteistyön aikana osallistujilla on mahdollisuus merkitä tärkeitä hetkiä,

odottavat. DiWa-tilassa tiedon tai tiedoston jakaminen ei vaadi verkko-

jotka tallentuvat järjestelmään. Perinteisesti tärkeät asiat kirjoitetaan

tai näyttökaapelien etsimistä tai kytkemistä. Tila mahdollistaa tiedon

joko omiin muistiinpanoihin, pöytäkirjaan tai suoraan käsiteltävään

jakamisen langattomasti sekä internet-selaimen että DiWa-sovelluksen

dokumenttiin. Tällaisia ovat muun muassa tehdyt suunnitteluvalinnat ja

kautta. DiWan suosittelemassa toimintatavassa tieto muunnetaan yksit-

jaetut tehtävät. DiWa vähentää tarvetta muistiinpanojen tekemiseen, sillä

täisen henkilön yksityisestä omaisuudesta koko ryhmän yhteiseksi.

merkityistä tärkeistä hetkistä syntyy äänitallenne. Lisäksi itse merkitsemistoiminta, Tapahtuma-painikkeen painaminen, tuottaa työskentelevälle ryhmälle vahvemman muistijäljen tapahtumasta.

Tilan muuntaminen tarpeen mukaan

Rinnakkainen toiminta

Aiemmin käsiteltyihin aineistoihin palaaminen

DiWaa tilana voidaan muuntaa käyttäjien toimintaa vastaavaksi. Perintei-

Useiden näyttöpintojen avulla käyttäjät vertailevat vaihtoehtoja

DiWa pitää automaattisesti kirjaa käsitellyistä materiaaleista. Tavan-

sesti neuvotteluhuoneet kalustetaan tiettyä istumajärjestystä ja osallistuja-

samanaikaisesti ja esittävät tietoa eri lähteistä. Totutusti neuvottelu-

omaisesti kukin tapaamiseen osallistuja pystyy löytämään jonkin vanhan

Fyysisten aineistojen tehokas hyödyntäminen

määrää silmällä pitäen, pinta-alasta riippuen pöytä ja tuolit 6-8 henkilölle.

huoneessa voidaan katsoa vain yhtä dokumenttia kerrallaan. Useiden

tiedoston vain muistinvaraisesti. Mikäli oikeaa tiedostoa ja sen sijaintia

DiWa-tilassa käyttäjät voivat muuntaa fyysisiä aineistoja digitaaliseen

Erityisesti suuret, kiinteät pöydät eivät jousta työskentelyn mukaan, vaan

vaihtoehtojen pitäminen samanaikaisesti esillä mahdollistaa esimer-

muistavaa henkilöä ei ole läsnä, vaatii palaaminen vanhaan ponnisteluja.

muotoon osaksi tapaamisen tallennettua materiaalia. Usein tussi- tai

pakottavat osallistujat tiettyyn istumajärjestykseen ja rintamasuuntaan.

kiksi prototyypin eri versioiden tarkastelun, eri muotoiluvaihtoehtojen

Koska DiWa muistaa käytetyt materiaalit, voi myös aiempiin tapaamisiin

fläppitauluille tehdyt merkinnät katoavat kokousten jälkeen, vaikka ne

DiWan muuntuvat kalusteet ja siirrettävät näytöt pystytään järjestämään

väliltä päättämisen tai tiedonhaun, jossa eri käyttäjät avaavat aiheeseen

osallistumaton henkilö saada käsityksen menneistä tapahtumista. Tilan

taltioitaisiinkin esimerkiksi valokuvaamalla. DiWa-järjestelmä pitää

erilaisiin kokoonpanoihin, jotka tukevat erilaisia työskentelytapoja.

liittyviä internet-sivuja.

ylläpitämä tiedostohistoria tukee myös keskeytyneen työn jatkamista.

aineiston tallessa ja saatavilla myöhempää käyttöä varten.
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Suosituksia

Recommendations

uutta yhteistyötilaa halajavalle

for those in need of a collaboration space

Uuden teknologian mahdollisuuksien ja parhaiten työtehtäviin sopivien työtapojen yhteensovittaminen on haastavaa. Näillä tärpeillä pääset alkuun.
Suunnittele käyttäjien
ehdoilla

Tue muutosta
työtavoissa

Kaikkiin työtehtäviin on omanlaisen-

Uudet työkalut, työjärjestelmät

sa työtavat, jotka tulee tuntea suun-

ja työtilat muuttavat työnte-

niteltaessa yhteistyötilaa. Nämä

Salli hyviksi
todetut työtavat

Fitting the potential benefits of new technology with the best work practices can be quite challenging. Here are a few pointers to get you started.

Panosta tilaan

Design for the users

Embrace the change

Vaikka uudet toimintatavat ja

Tilan sijainti vaikuttaa voimak-

All work tasks have their own best

New tools, systems and working

Even when developing and

Location of the collaboration

teknologiat tuovat mukanaan

kaasti käyttömääriin. Mikäli tila

practices that need to be understood

facilities change work practices.

adopting new work practices,

space affects its usage drastical-

koa. Työtapojen muuttuminen

uusia mahdollisuuksia, ei van-

ei ole saatavilla tai sinne me-

when designing collaboration spaces.

The work methods often take

one should not deny traditional

ly. If the space is not readily

työtavat voivat vaihdella yksiköiden

vie usein oletettua enemmän

hoja ja vakiintuneita työtapoja

nemiseen pitää nähdä erikseen

These practices vary among different

longer to change than expected

and well-proven practices. Tasks

available or its use requires

sisällä eri työntekijöiden välillä. Tilan

aikaa ja joskus toivottu muutos

tule estää. Tekemisen kautta

vaivaa, sen käyttö vähenee. Tilan

employees, even within the same unit

and sometimes the promot-

based on learning by doing,

additional steps, it is used less.

tulee palvella ensisijaisesti tiettyä

ei tapahdu koskaan. Onnistu-

oppimiseen perustuvat mene-

viihtyisyyteen kannattaa panos-

or department. The space must be

ed changes never take place.

such as sketching by hand or

The décor, good ergonomics and

käyttäjäryhmää ja sen työtapoja, ei-

nut muutos vaatii huolellista

telmät, kuten käsin luonnostelu

taa sisustuksen, ergonomian ja

tailored to support specific users,

Successful change management

generating product ideas using

sufficient ventilation contrib-

kä olla tarkoitettu yleisesti kaikille

suunnittelua, totuudenmukaista

tai ideointi post-it-lappujen

riittävän ilmastoinnin muodossa,

tasks and practices, thus it cannot be

requires careful planning, truthful

post-it notes, are often more

ute to the pleasantness of the

tietyn yksikön työntekijöille. Työs-

markkinointia ja ajantasaista

avulla, ovat usein luonnollisem-

erityisesti jos työrupeamat ovat

a generic space based on an organi-

marketing and timely informa-

natural and effective than their

space, especially if the working

kentelyn kannalta tärkeimmät asiat

tiedottamista. Muutoksen

pia ja tehokkaampia perinteisin

pidempiä. Tilan käyttötarkoitus

zational chart. Most important aspects

tion sharing. A well-known and

available software counterparts.

sessions tend to be long. The

selviävät työntekijöiltä itseltään eikä

viestinnässä onkin hyvä käyttää

välinein, kuin niiden ohjelmisto-

ja käyttäjämäärä määrittävät

of work must be investigated from

trustworthy colleague, a product

size of the space is defined by

niitä useimmiten tunne syvällisesti

kaikkien tuntemaa yksittäistä

vastineita käyttäen.

tilan koon, mutta nyrkkisääntö-

the employees, instead of solely rely-

champion, is best suited to handle

its intended use and number of

järjestelmän hankkimisesta tai suun-

työyhteisön jäsentä tai ryhmää,

nä suurempi on parempi.

ing on the opinions of people plan-

the communication of the chang-

people using it. In most cases

nittelusta päättävät henkilöt, järjestel-

jolla on muiden työntekijöiden

ning and procuring the systems or the

es to preferred ways of work.

bigger is better.

män toimittajasta puhumattakaan.

luottamus.

product offerings of technology vendors.

Säilytä muokattavuus

Huolehdi työkalujen
toimivuudesta

Eri toimintatavat ja ryhmäkoot

Työtila tai -järjestelmä vertautuu

asettavat muuttuvia vaatimuksia

yksittäiseen työkaluun. Työtä

yhteistyötiloille. Tätä voidaan

1 2 3 4
Ennakoi kytkeytyminen
muihin järjestelmiin

Allow well-proven
work practices

Invest in the space

1 2 3 4

Tiedosta mahdollisuudet
ja rajoitukset

Preserve adaptability

Mind the tools

Uusien yhteistyöjärjestelmien

Usean yhtäaikaisen käyttä-

Different work practices and

A collaboration space or system

New collaboration systems

Multi-display and multi-user

tulee kytkeytyä sujuvasti osaksi

jän moninäyttöjärjestelmät

group sizes demand different

can be seen as a tool for a spe-

must integrate to the organiza-

collaboration systems often be-

tehtäessä on välttämätöntä, et-

organisaatioiden IT-järjestel-

muotoutuvat helposti monimut-

kinds of collaboration spaces.

cific task. It is imperative that

tion’s existing IT infrastructure

come very complex. Just adding

tukea muuntuvilla kalusteilla ja

teivät työkalut muodosta esteitä

miä. Jo suunnitteluvaiheessa

kaisiksi. Pelkkä usean näytön

These needs can be met by

a tool does not hinder the execu-

fluently. Already in the planning

a few large displays does not

riittävän monipuolisilla analogi-

työn tekemiselle vaan tukevat

olisi syytä sitouttaa yrityksen

hankkiminen ei vielä tarjoa apua

using furniture that can be

tion of work tasks it is supposed

phases it is advisable to com-

provide answers to how to use

silla ja digitaalisilla apuvälineil-

sitä. Käyttökatkot, ohjelmavir-

IT-politiikasta ja tietoturvasta

siihen, kuinka niitä käytetään

rearranged and by providing

to support. Interruption in use,

mit the parties responsible for

them effectively and share in-

lä, jotka mahdollistavat kaikkien

heet ja käytettävyysongelmat

vastuulliset tahot mukaan

ja kuinka tietoa siirretään.

large variety of both analog

software bugs and usability

IT policies, privacy and data

formation fluently. The currently

osallisten tarvitsemat työtavat.

eivät ole ainoastaan haitallisia

uusien työvälineiden hankin-

Nykyiset käyttöjärjestelmät eivät

and digital tools to support the

problems are detrimental to the

security, to actively participate

available operating systems do

tehokkuuden kannalta vaan ne

taan tai kehitykseen ja etenkin

ole tarkoitettuja usean käyttäjän

preferred working methods of

effectiveness of work perfor-

in the development of a new

not support multiple concurrent

myös vahingoittavat käyttäjien

ratkaisun käyttöönottoon ja

yhtäaikaiseen käyttöön vaan ne

different people.

mance. They harm people’s

collaboration space. Their role

users, so it is necessary to make

luottamusta ja motivaatiota

mahdolliseen koulutukseen.

vaativat kompromisseja. Mitä

trust towards the system and

is very important during the

compromises. The complexity of

decrease their motivation to

adoption of the new system

the desired collaboration system

use it.

and when providing necessary

directly translates to need for

training and support.

more tailoring and higher equip-

5 6 7 8
järjestelmän käyttöön.

monimutkaisempi järjestelmä
tarvitaan, sitä enemmän vaa-

ditaan räätälöintiä ja rahallista
panostamista.
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Anticipate integration
to other systems

Consider the feasibility

5 6 7 8
ment and development cost.
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Haluaisitko kokeilla DiWaa?
DiWan johtoryhmä päätti yksimielisesti julkaista hankkeessa syntyneet ohjelmistot avoimena
lähdekoodina varmistaakseen hankkeen tulosten mahdollisimman laajan vaikuttavuuden projektin jälkeen. Lähdekoodi on käytettävissä EUPL-lisenssillä (European Union Public Licence).
DiWa-ohjelmistot asennusohjeineen ovat saatavilla GitHubin kautta ja asennettava Windows-ohhttps://github.com/diwa-aalto

http://diwacs.sourceforge.net/
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jelma on ladattavissa SourceForgesta. Näin kaikki uusista ryhmätyöratkaisuista kiinnostuneet

Kiitämme
• Kaikki DiWan pilotointeihin osallistuneet yhteistyökumppaneiden työntekijät ja Aalto-yliopiston henkilökunta sekä opiskelijat
• Vikki du Preez, käyttöliittymä- ja logosuunnittelu
• Jussi, vaatimusmäärittelytyöpaja
• Petri, Marjo ja Juha, valokuvat

voivat kokeilla ja jatkokehittää DiWaa. Helpoiten järjestelmän käyttöönotto onnistuu asentamalla

• Matti Hämäläinen, Kiina-yhteistyö

ohjelmistot yhteensopivaan verkkopalvelimeen tai pienellä vaivannäöllä rakentamalla vastaava

• Pu Fan, pilotoinnit Kiinassa

palvelin PC-laitteistoon. Kaikki DiWa-järjestelmän osat ovat saatavilla ilmaiseksi.

• Sami Kaarla, tämän kirjasen taitto
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Perinteinen neuvotteluhuone pitää päivittää tälle vuosituhannelle. Uusien,
entistä tehokkaampien, toimintatapojen tulee kummuta yhteistyön tekijöiden aidoista tarpeista, kuitenkin vanhoja hyviksi havaittuja työskentelytapoja
kunnioittaen.
Tila ryhmätyön tukena kuvaa yhdessä tekemisen käytäntöjä, ja vaatimuksia niitä tukeville tilaratkaisuille. DiWa-hankkeessa tutkittiin uusia
toimintatapoja hyödyntäen ryhmätyöjärjestelmän prototyyppiä, joka tuotiin
osaksi yhteistyökumppanien arkea. DiWa-järjestelmä mahdollistaa sujuvan
tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen pienryhmätyöskentelyn aikana ja tarjoaa
apukeinoja palata aiemmin käsiteltyihin asioihin ja päätöksiin.
Tila ryhmätyön tukena antaa ajattelemisen aihetta ja suosituksia uusien
yhteistyötilojen käyttöönottoa suunnitteleville. Opit soveltuvat erityisesti
suunnittelu- ja tuotekehitysorganisaatioille.
DiWa-järjestelmän ohjelmistokomponentit ovat ilmaiseksi kaikkien saatavilla avoimena lähdekoodina.
The traditional meeting room has to be updated to the new millennium. New
and improved work practices must arise from the real collaboration needs of
the people, while still honoring the existing well-proven ways of working.
This report describes the various ways of collaborative work and requirements for spaces supporting them. The DiWa project studied collaborative
work practices by means of a prototype system piloted with the project partners. DiWa system enables fluent information sharing and interaction among
small collocated groups and offers tools for returning to prior work tasks and
decisions.

9 789526 036403

This report offers food for thought and recommendations for parties thinking about adopting new collaboration spaces. The lessons learnt are most
suited for organizations in the field of design and product development.
DiWa system is freely available as open source.
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