
XXI PSK – BIM ammattilaisseminaari 

22.09.2017 Helsinki, Erottaja showroom

” VIRTUAALITODELLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN 

KÄYTÄNNÖN PROJEKTEISSA”

Livemallien julkaiseminen projektitoiminnassa on yleistynyt ja esimerkiksi VR lasien käyttö on jo 

tunnettua, mutta miten tätä  teknologiaa ja toimintamallia hyödynnetään oikeasti käytännön 

projektitoiminnassa mm. eri projektiosapuolten ja käyttäjien välistä kommunikaatiota 

parantamalla. Tähän aiheeseen keskitymme tämän vuoden PSK-BIM seminaarissamme, joka 

järjestetään Profoxin ja Collaprime Oy:n tiiviissä yhteistyössä.

Tilaisuus järjestetään teeman hengen mukaisesti hieman totuttua rennommissa merkeissä 

Collaprime Oy:n VR-showroom tilassa , joka sijaitsee  entisessä Adamsin elokuvateatterissa 

Erottajankatu 15:ssa.

Seminaarissamme korostuu tänä vuonna toiminnallisuus, ryhmätyötoiminta ja omakohtainen 

kokeminen.

Jokaisella seminaarin osanottajalla on mahdollisuus osallistua itse CAVE VR istuntoon ja kokea 

teknologian soveltamista projektitoiminnassa osana ryhmää. Lisäksi osanottajat pääsevät 

kuuntelemaan alan asiantuntijoiden esityksiä käytännön caseista.

Seminaari ja iltaohjelma showroom tilassa tarjoaa myös oivan verkostostoitumispaikan ja 

mahdollisuuden  keskusteluihin myös muiden toimialojen kollegoiden kanssa.

Tervetuloa  

PS. Seminaarimme tarjoiluineen on maksuton!

Rekisteröidythän ajoissa varmistaaksesi paikkasi (paikkoja on rajoitetusti)

Terveisin  

Ari Puuskari, Profox Companies Oy

Tony Lindqvist, Collaprime Oy

PSK
•STANDARDISOINTI



PSK – BIM ammattilaisseminaari

Ohjelma, perjantai 22.9 Erottajankatu 15 ,  Helsinki

•13.00  Rekisteröinti seminaariin

•13.10  Avaus

Ari Puuskari, tj, Profox Companies Oy

Tony Lindqvist, tj. Collaprime Oy

•13.35 ”Virtuaalitilan (CAVE) käyttö rakennussuunnittelussa 

loppukäyttäjän toiminnan näkökulmasta”, 

Mikko Heikkinen, tj. Uki Arkkitehdit Oy

•14.15 Suunnittelu, BIM ja virtuaalitilan käyttö vaativissa hankkeissa

Jaakko Jauhiainen, A-Insinöörit Oy

• 15.00 Virtuaalitilan katselmus ryhmittäin ; Ari Puuskari & Tony Lindqvist

•15.00 After work - baari aukeaa..

•16.00 Rentoa yhdessäoloa

• Seminaari päättyy kun tulee kiirus kotiin, väsy tai juomat loppuu…

Seminaarin 

kohderyhmä:

Prosessi- ,infra- ja 

rakennusteollisuuden 

suunnittelu- työmaa-

ja kunnossapitoalan 

ammattilaiset

REKISTERÖITYMINEN     
SEMINAARIIN 

TIETOJA SEMINAARISTA

•Kohderyhmä:

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

,käyttö- ja kunnossapitoalan ammattilaiset

•Kokouspaikka:

Collaprinme Oy:n showroom tila, Erottajankatu 15, Mannerheimintie 13 e, 00130 Helsinki; 

•Kokousaika: pe 22.09.2017 klo 13.00.-21.30

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

•Paikkoja on rajoitetusti, varmistat paikaksi vain rekisteröitymällä pikaisesti!

http://www.profox.fi/contactformPSK/contactform.html

