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TVD

TVD = Target Value Design = Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu

TVD = Target Value Delivery = Tilaajan tavoitteisiin toteuttaminen/luovutus

Merkittävimpänä haasteena (tilaajan) tavoitteiden määrittäminen.

Miten tilaaja ymmärtää tavoitteen? Miten suunnittelijat/urakoitsija ymmärtää tavoitteen?

Miten tilaaja ymmärtää arvon? Entä miten suunnittelija/urakoitsija ymmärtää arvon?
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TVD kehitysvaiheessa

TVD prosessi on kehitysvaiheen onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä komponenteista, 
sillä kehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa tilaajalle paras mahdollinen kokonaisratkaisu 
annettujen reunaehtojen puitteissa.

Hyvä TVD prosessi edellyttää mm.:

• Avoimuutta

• Luottamusta

• Ilmapiiriä, jossa uskaltaa esittää mielipiteitään (myös eriäviä)

• Tavoitteiden ymmärtämistä

• Tilaajan toimintamallin ymmärtämistä

• Muutoksensietokykyä
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Tavoitteiden määrittäminen on haastavaa

Päätavoitteet / strategiset tavoitteet:

• parempi matkustuskokemus

• lisää tilaa vaihtoliikennematkustajille airside alueelle

• lisää kaupallisia tiloja airside ja landside alueille

• uusi keskitetty lähtöselvitysalue

• luovutusaulojen toimintojen tehostaminen

• maaliikennepuolen järjestelyiden parantaminen

• paremmat yhteydet rataliikenteeseen
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Tavoitteiden määrittäminen on haastavaa

Teknisesti selkeitä määritettäviä tavoitteita:

• Kustannukset

• Aikataulu

• Teknisiä tavoitteet, kuten esim.:

• Saattorampin pituus ja 
pysähtymispaikkojen lukumäärä

• Lähtöselvitystiskien lukumäärä

• Matkatavarakarusellien lukumäärä ja 
pituus

• Pysäköintiruutujen lukumäärä

• Kaupallisen tilan neliömäärä
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Tavoitteiden määrittäminen on haastavaa

Vaikeasti määriteltäviä tavoitteita:

• Laatutaso yleisesti

• Hyvät kulkuyhteydet

• Monikäyttöinen

• Selkeä matkustajapolku / orientoitavuus

• Jne. 
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Tavoitteiden määrittäminen on haastavaa
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TVD T2-allianssi KAS3 vaiheessa pääpointit

Kehitysvaiheen pääprosessi

Tavoite pitää saada kuvattua ja sitoutettua 

Edellyttää

• Tilaajan tavoitteiden sisäistäminen

• Organisoituminen ja sille tavoitteet (eurot)

• Toimintamallit, ideat ja innovaatiot, yhteensovitus, ongelmanratkaisu 

• Integroituminen Last Planner systeemiin (last responsible moment)

• Kustannustietous

• Dynaamisuuden hallinta -> muutostenhallinta

• Kompleksisuuden hallinta -> muutostenhallinta

• Kompromissien varmistaminen yhteistyössä tilaajan kanssa 
(suunnitteluperusteet ja laatuvaatimukset)

Infran integrointi

Muiden erikoisrakentajien integrointi



TVD-PROSESSI
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BIM / VDC
YHTEISTYÖ: BIG ROOM + TYÖPAJAT

JATKUVA IDEOINTI JA INNOVOINTI + SUUNNITTELUN TARKENTUMINEN



Päätöksentekoprosessi

Tehdään kaikista merkittävimmistä kokonaisuuksista. 

Tavoitteet määräytyvät mm. kilpailuohjelmasta, sen hetkisestä kustannusarviosta, jne. 
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Tavoite

•Osa-alueen tavoitteet:

•Toiminnalliset tavoitteet

•Kustannukset

•Aikataulu

•Vaiheistus

•Muuntojoustavuus

Ratkaisuvaihtoehdot 
(Suunnitteluryhmä 
tuottaa)

•Vähintään kaksi 
vaihtoehtoa

•Vaikutukset muuhun 
suunnitteluun

•Kustannusarvio

•Suunnitteluohjeet 
kustannuksia varten 
SRV:ltä

•Riskianalyysi

•Aikataulu- ja 
vaiheistusvaikutus

Päätösesitys APR:lle

•Suositus: Ratkaisu X

•Perustelut

•Toiminnalliset 
tavoitteiden 
täyttyminen

•Kustannukset

•Aikataulu

•Vaiheistus

•Muuntojoustavuus

Päätösesitys AJR:ään
tai Finavialle



TVD haasteita

Aikataulu

• Aina kiire -> Ei aikaa tuottaa vaihtoehtoja, ei aikaa laskea vaihtoehtoja

Vaihtoehtojen tuottaminen / innovointi

• Ei uskallusta / ymmärrystä tuottaa vaihtoehtoja -> vaatii tilaajan voimakasta 
osallistumista ideointiin ja vaihtoehtojen tuottamiseen

• On suunniteltu liian pitkälle -> luopumisen vaikeus

• Oman edun / idean liian voimakas tuputtaminen -> saadaan muut vaihtoehdot 
näyttämään tarkoituksella huonoilta

Motivaatio

• Motivointi vaikeaa -> välillä on vaikea perustella tekijöille, miksi vaihtoehtoja tarvitaan 
(vaihtoehdot koetaan turhiksi)
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CASE: kehäratayhteys

Tavoite: 

• paremmat yhteydet rataliikenteeseen

• parempi matkustuskokemus

Ratkaisu:

• Uusi yhteys kehäradan ja 
terminaalilaajennuksen välille

TVD prosessin tulos:

• Tutkittiin yhteensä yli 10 eri vaihtoehtoa

• Neljästä päävaihtoehdosta laskettiin 
määrät ja kustannukset

• Suora kustannussäästö n. 3-4 MEUR

• Epäsuoria kustannussäästöjä yli 1 MEUR

• Ratkaisu on kaikkien osapuolten 
hyväksymä
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Kiitos

tuomo.lindstedt@finavia.fi

http://www.twitter.com/finavia
http://www.facebook.com/finavia
http://www.youtube.com/user/finaviaoyj?feature=results_main
https://www.linkedin.com/company/finavia
https://www.instagram.com/finaviastaff/
https://vk.com/helsinkiairport
http://www.weibo.com/HelsinkiAirport
mailto:Tuomo.lindstedt@finavia.fi

