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OP Vallila

• Sitoutuneita käyttäjiä ja rahoittajia 
• Pienemmin kustannuksin
• Pienemmin CO2 päästöin

Haahtela TVD® ja ohjaus

Kotikortteli KalasatamaK-Kampus



Conceptual estimating
(Ballard, Pennanen, International Group of Lean Construction, annual Conference of Lean Construction, Brasil 

2013) 

• The Literature on cost:

- At stage prior design, almost nothing is likely to be known about the 
building except its general size, and therefore it is pointless to go into 
detail about cost before any designing has been done. The accuracy is +-
30 %.



Target Value Delivery in Haahtela

Accuracy of budget before start of design versus completed costs.

Accuracy is a misleading conseptualization
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Budjetti oli 175 miljoonaa euroa. 

Onko budjettiraami tärkeä. Target Costing. Allowable/ 
Expected

Budjetti oli laadittu siten, että HUS:lla (käyttäjä) olisi 
resursseja investoida myös syöpäsairaiden ja 
traumapotilaiden hoitoon.

Luonnossuunnittelussa kävi ilmi, että hanke maksaisi 
reilusti yli 200 miljoonaa euroa.

Näin voi hankkeissa käydä.

Näin ei käynyt nyt.

CASE: Uusi lastensairaala



Yhteistoiminta. Moniosaajatiimit. Allianssi

Ohjaus
- Yhteistyö ei näyttäisi riittävän ilman täsmällisiä 

tavoitteita

Tilannekuva. Nopeus.

Tilaajan arvoin määrittäminen jotta arvo voidaan 
tuottaa
- Tilaaja on tiimien tärkein osa ja ensimmäinen 
ohjattava

Target Value Delivery



Steering at simplest
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• Define the Goal (functional, financial, temporal…)

• Rapid measurement of the proposed solution to fulfill the goal

• “if you cannot measure, you cannot manage”

• Rapid feedback to the system (customers, project mangers, designers, sub-

contractors…)

• Actions to minimize the difference between goal and proposal

One paradigma of managing complexity, cybernetics, comes from Greek ”kybernao”, meaning ”to 
steer, navigate or govern” 



Data quality
(e.g. Redman, T.C. 2008)

Data quality is high if
- It fits for intented use
- It is proper for 

decision making
- It is complete
- It is accurate

To provide management 
with proper information, 
modeling and language
translations are needed



BIM and Steering

Information content
- Shape and form in urban environment
- Connections of the activities defined in 

programming



BIM and Steering

Information content
- No piles, beams or lifts
- No taps, cooling units or inlet fans
- No luminaires, switchboards or nurse call



800 000 €

Value generation

After four weeks design 1 500 000 € 



Ohjelmoinnin ja Suunnittelun Simulaatiomalli

Muodostaa rakennuksen digitaalisen virtuaalimallin 
Hankesuunnitteluun perustuen, ennen suunnittelun 
aloittamista.
- Tilan käytettävyys
- Asiakasprosessien virtaus tiloissa
- Rakennuksen automaattinen massoittelu

Täsmentää digitaalista virtuaalimallia 
luonnossuunnittelun edetessä.

HAAHTELA TVD®



Alareunan tunnisteita voi hallinnoida kohdasta Lisää ->Ylä- ja alatunniste 12.8.2015 13



Määritellään 

konsepti

Täsmennetään

konseptia

HAAHTELA Studio™



Luodaan suunnittelumalli

- Järjestelmä massoittelee tilat 

rakennusmassaan 

automaattisesti

- Muutetaan massaa, jos 

kaava niin vaatii 

(kerrosluku…)

- Kuvataan rakennuspaikan 

pohjaolosuhteet

Tarkastellaan konseptin 

kustannusmaailmaa

HAAHTELA Studio™



Kuvataan suunnittelijoille 

suunnittelumallin yksityiskohtia
…ja kehitetään jälleen 

konseptia

HAAHTELA Studio™



The new Childrens’s Hospital in Helsinki



Haahtela TVD® on suunnittelun simulaatiomalli. Se suunnittelee 
rakennuksen ymmärtämällä käyttäjän/tilaajan toimintaa.

Haahtela TVD® tuo suunnittelussa syntyvän arvokkaan tiedon 
käytettäväksi jo hankesuunnittelussa ja luonnossuunnittelussa.

Suunnittelimme Haahtela TVD®:n

ja ohjausteorian avulla uuden tulevaisuuden,

joka toteuttaa sekä budjetin että 

lasten hoidon.

CASE:

Uusi lastensairaala



Utilization degree of recovery places was low

Utilization degree of post-surgical recovery beds was low (45 %) and thus there 
were too many beds in design proposal. 

Doctors explained that because recovery-rooms / preparation- rooms are 
separated in two zones, they need more temporal buffers (also staff is working in 
separated locations). If recovery- rooms were in one zone, they could be planned 
to 55-60 % utilization 



Utilization degree of recovery places was low

Before

After



Utilization degree of outpatient clinic consultancy rooms was 
low

Utilization degree of consultancy rooms was 53 % with proposed design. It 
means 6 patiens / day (8 hours).

Many doctors also work in the University as professors, researchers… They have 
used to do, but patient consultancy, also research in the rooms.  

Consultancy rooms were decided to plan with 75 % utilization (8 patients / day 
or 6 hours / day). 

Back-office workstations were placed to same floor as the consultancy rooms.



Utilization degree of outpatient clinic consultancy rooms was
low



Architect’s

Proposals

Before

Now

Ward bedroom floor







Laatu ja kustannus

Arkkitehti Ilkka Niukkanen, Lisensiaattityö, Arkkitehtiosasto Otaniemi



Laatu ja kustannus

Arkkitehti Ilkka Niukkanen, Lisensiaattityö, Arkkitehtiosasto Otaniemi



Elinkaarikustannuksen mallinnus ennen suunnittelua 
tänä vuonna

Hiilijalanjäljen ohjaus ennen suunnittelua ja 
suunnittelun aikana. Tänä vuonna.

Tuotantomalli
- Tahtiaikataulu
- Hankintojen ohjaus

HAAHTELA TVD ja 

jatkokehittäminen


