TVD‐prosessi ja tavoitekustannuksen määrittäminen
&
TVD‐prosessin organisointi ja johtaminen

Target Value Design (TVD)
Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu
projektin
läpivientiaika
suunnittelu‐
perusteet

yhteistyö ja
innovointi

laatuvaati‐
mukset

TVD
budjetin
reunaehdot

laajuus‐
vaatimukset

tavoite‐
kustannus‐
arviot

• Tavoitteena on
suunnitteluratkaisuilla ja
tuotannon suunnittelulla täyttää
kaikki tilaajan asettamat
tavoitteet hyödyntämällä
tilaajan, suunnittelijoiden,
palvelutuottajan ja
avainalihankkijoiden osaamista
• Lopputuote palvelee paremmin
käyttäjää ja sen toimintaa

TVD-PROSESSI JA TAVOITEKUSTANNUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN
YHTEISTYÖ: BIG ROOM + TYÖPAJAT
BIM / VDC
JATKUVA IDEOINTI JA INNOVOINTI + SUUNNITTELUN TARKENTUMINEN
Lähtötiedot ja tutkimukset
Suunnitteluperusteet ja –periaatteet sekä
laatuvaatimukset
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Arkkitehtikilpailun ratkaisusta laskettu kustannusarvio
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•SUURET LINJAT
•A3-vaihtoehdot
•Kuntotutkimukset
•Laserkeilaukset
•Last Planner > aikataulu
•Solibri > tietomallin tarkastaminen
•Easy Bim > määrät tietomallista
•TCM -kustannuslaskentaohjelma

KEHITYSVAIHE2: HANKESUUNNITTELUVAIHE
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•Last Planner >> suunnitteluaikataulu
•rakenneanalyysit
•Solibri > tietomallin tarkastaminen
•Easy Bim >määrät tietomallista
•TCM –kustannuslaskentaohjelma
•Avaintulosalueiden mittarointi
•Riskianalyysit
•Monte Carlo -luotettavuusanalyysi

€€
€

€
KEHITYSVAIHE 3 ja 4

YHTEISTYÖ: BIG ROOM + TYÖPAJAT
BIM / VDC
IDEOINTI JA INNOVOINTI + TARKENTUMINEN

TAVOITTEET
TÄYTTÄVÄ
RAKENNUS

Lähtötiedot

Asetettu tavoitekustannustaso
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•Last Planner >> LSH –aikataulu
•Solibri > tietomallin tarkastaminen
•Easy Bim >määrät tietomallista
•TCM –kustannuslaskentaohjelma
•V10 -kustannusseuranta
•Avaintulosalueiden mittarointi
•Riskianalyysit
•riskipooli
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ERITTÄIN KORKEA
TURVALLISUUS
LENTOASEMAN PALVELUTASO
SÄILYY KORKEANA
LAADUKAS LOPPUTULOS
LUOTETTAVA AIKATAULU
KUSTANNUSTEHOKKUUS

€
TOTEUTUSVAIHE

YHTEISET TAVOITTEET

VUOROVAIKUTTEINEN TOTEUTUS
JA ONNISTUNUT INTEGRAATIO

TAKUUAIKA

‐Täyttää tilaajan ja
käyttäjien tarpeet
liiketoiminnan
toiminnallisuuden ja
taloudellisuuden
osalta
‐Edulliset
ylläpitokustannukset

Tavoitekustannuksen määrittäminen T2A ‐hankkeessa
• Hankkeen jako osakohteisiin ja kustannusten laskeminen osakohteittain

• 1. kustannusarvio laskettiin suunnittelukilpailun tuloksesta
• Kustannusarviot laskettu rakennusosa‐arvioina
• Laskettu 5 krt /12 kk aikana koko ajan tarkentuneista suunnitelmista
• Lisäksi laskettu osakustannuksia päätösten tueksi
• Hankesuunnittelun lopuksi määritelty suunnitteluryhmittäin teknisen
hinnan tavoitteet >>VISUALISOINTI

KA3 ‐laajuudet
Hankesuunnitelman
laajuudet

• nyt meneillään 6. laskenta yleissuunnitelmatasoisista suunnitelmista
>>> KA3 = tavoitearvio
• Täydennetään yhteisesti sovituilla riskipoteilla kuten
• Teknisen hinnan riski, Monte Carlo –analyysi (määrä ja yksikköhinta)
• Hankeriskit
• Kustannustennousuvaraus

• Lukitsee SRV Rakennus Oy:n kiinteän palkkion
• Osaperuste investointipäätökselle

• KAS3 jatkuu vielä 4 kuukautta
• Keskitytään tutkimaan Arvoa Rahalle ‐työpajojen ideoita
• Päätöksillä mukaan otettavat ratkaisu muokkaavat tavoitearviota
• Lopputuloksena tavoitekustannus , johon kaikki osapuolet voivat sitoutua

TVD‐prosessin organisointi
YHTEISTYÖ: BIG ROOM + TYÖPAJAT

• Big roomin perustaminen
• Tilan hankinta, kalustus, laitteet, it‐yhteydet, Last Planner‐seinä
• Yhteiset toimintatavat ja niihin sitouttaminen:
• Viikkokello, yhteinen kalenteri, yhteiset informaatioalustat >>>VISUALISOINTI
• Työpajakäytännön jalkauttaminen, vetäjien kouluttaminen, välineiden hankinta
• Resurssit
BIM / VDC

• BIM –käytäntöjen yhtenäistäminen
• Kohdistuskuutiot
• Laserkeilausaineiston käsitteleminen
• Tietomallintamisen käyttö jo kehitysvaiheessa kaikilla suunnittelualoilla

Perjantai:
‐seuraavan viikon
agendan ja
kokousmateriaalien
toimitus osallistujille
(PJ)

Maanantai:
Big Room päivä
Last Planner
aikataulusessio
Suunnitteluryhmä‐
palaverit

‐avoimien tehtävien
läpikäynti ja
valmistautuminen Last
Planner
aikataulusessioon

Torstai:
Erillissessioiden
varaus tarpeen
mukaan

Tiistai:

Ideat ja innovaatiot

Viikkoraportin
toimitus

Keskiviikko:
Big Room päivä
Suunnitteluryhmä‐
palaverit
Viikon yhteenveto

Big Room päivä
Erillissessioiden
varaus tarpeen
mukaan

JATKUVA IDEOINTI JA INNOVOINTI + SUUNNITTELUN TARKENTUMINEN

• Perehdyttäminen TVD‐prosessiin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lähtötietojen päivittäminen
Suunnitteluperusteiden ja laatuvaatimusten tarkistaminen
Useampien suunnitteluratkaisujen ylläpitäminen
Arvoa rahalle –ajattelu
Ideat ja innovointi ‐prosessi
Kustannusarvioiden laskeminen, johtopäätökset >> ohjaustoimenpiteet >>tavoitekustannus
Riskien tunnistaminen ja niiden kustannusvaikutusten pienentäminen
Hukan vähentäminen suunnittelussa ja rakentamisessa
Elinkaarikustannusten huomioiminen kustannustarkasteluissa

• Suunnitteluperiaatteita:
•
•
•
•
•
•

Suunnittele yksityiskohtaiseen arvioon perustuen
Suunnittele ja muokkaa suunnitelmia yhteistyössä
Suunnittele yhtä aikaan useita vaihtoehtoja
Suunnitellaan siten, että suunnitelmat ovat rakennettavissa tehokkaasti ja turvallisesti
Suunnitellaan siten, että pysytään tavoitekustannuksessa
Suunnittele ja muokkaa yksityiskohtia yhdessä lopputuotetta käyttävän asiakkaan kanssa

Ideat ja innovaatio -prosessi

TVD ‐prosessin johtaminen
• Välttämätöntä, jotta ei ajauduta vanhoihin työskentelytapoihin
• Oikean ilmapiirin luominen
• Mahdollistaa kaikkien osapuolten osaamisen hyödyntämisen
• Arvoa Rahalle –ajattelun sisäistäminen hankkeen parhaaksi

• Tilaajan tavoitteiden kiteyttäminen ja priorisointi
• Helpottaa suunnittelun ohjaamista
• Helpottaa vaihtoehtoratkaisujen vertailua ja päätöksien tekemistä

• Johtamisen tukena oikeat työvälineet

TVD‐prosessin haasteita
• Dynaamisuuden hallinta
• Tilaajan tavoitteiden muuttuminen >>> hyvin tehty tarveselvitys
• Korjaushankkeissa lähes elinkaaren päässä olevien peruskorjausten
tekeminen ’samalla’ >>> kasvattaa laajuutta ja kustannuksia, onko huomioitu
budjetissa??? >>> prosessi kuinka nämä käsitellään

• Hankkeen osakohteiden erilaisuus, T2A:ssa 6 suunnitteluryhmää
• Oman suunnitteluratkaisun avaaminen riittävän ajoissa muille
osapuolille, jotta kaikkien osaaminen voidaan hyödyntää
• Kehitysvaiheen ajallinen kesto >>> riittävän pitkä
• Kustannusarvioiden ja suunnitelmien vastaavuus haastavaa

J.T. Bergqvistin kaava:
’Ryhmätyö on kertolaskua, ei summapeliä!’
• 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 = 1.0
• 1.0 x 1.2 x 1.0 x 1.0 = 1.2
• 1.2 x 1.2 x 1.2 x 1.2 = 2.1
• 1.0 x 1.2 x 0.5 x 1.0 = 0.6
• 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 = 0.4

Kiitos!

”normaali suoritus”
”innostus tarttuu”
”yhteisnoste, flow”
”yksi mätä omena voi pilata koko sadon”
”yhteislatistuminen”

virve.kuurne@srv.fi
040‐838 0553

