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50 suunnittelun ammattilaista

Perheyritys kolmannessa sukupolvessa

Erikoisosaaminen monipuolisesti ja luotettavasti

Kokonaislaatu ja parhaat ratkaisut
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UKI Arkkitehdit
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SE LANGERBRUGGE PAPER MILL AND POWER PLANT



Oulun Kaupunginsairaala 1998 - 2004
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UKI Arkkitehdit 2012- 2013
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SEINÄJOKI Y-HOSPITAL

REHAPARKING



UKI Arkkitehdit 2012 - 2015
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FRAMI F – MAIN BUILDING, SEINÄJOKI UNIVERSITY COLLEGE

VALKEA COMMERCIAL CENTER, OULU



Seinäjoki Y-Hospital 2006 - 2012
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TAYS UUDISTAMISOHJELMA 2020
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JUST Järvenpään uusi sosiaali- ja 

terveyskeskus

Mikko Heikkinen 22.09.2017



HISTORIA

• Case Seinäjoen Y-talo 2006-2012 (Seinäjoen keskussairaalan laajennus)

• HospiCaseY –hanke 2008-2011

• TEKES Tila-ohjelmassa

• Käyttäjälähtöinen Y-talo

• Tavoitteena oli hyödyntää ja soveltaa käyttäjien 

näkemyksiä Y-talon toiminnallisessa-

ja tilasuunnittelussa. 

• Hankeosapuolet

• UKI Arkkitehtien tavoitteena oli kehittää ja 

tuotteistaa suunnittelumenetelmä, jossa

käytetään hyväksi 1:1 virtuaalitilaa















 -menetelmä perustuu 

- Experience based design

- LEAN – periaatteisiin

- 3P (production preparation process)

- kymmenen vuoden kokemukseen 
käytöstä suunnittelussa

- Vastaa erinomaisesti erilaisten 
monimutkaisten 
yhteistoimintahankkeiden toiminnallisiin 
vaatimuksiin





MITÄ MENETELMÄ ON?

• Käyttäjän aktivoiva – eri suunnitteluvaiheisiin sisältyvä jatkuva prosessi

• Toimintakeskeinen

• Laajasti osallistava – myös tarvittavat asiantuntijat osallistuvat

• Vuorovaikutusta merkittävästi tehostava

• Hallittu prosessi

• Uusia toimintatapoja suunnittelussa sisältävä

• Integroitu päätöksentekoon

• Tarkoituksenmukainen tarkkuus

• Mallit syntyvät tietomallin pohjalta

Menetelmä EI ole:

Käyttäjien kanssa mallin muokkausta, huutoäänestystä, äärimmäistä 
visualisointitarkkuutta, hankkeen esitystä päätösten jälkeen, uusi 3D-malli



VALO



VALO



VALO

• Big Room –periaate

• Visualisointi ja simulointi reaaliajassa

• Käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmä ”VALO”

• Virtuaalitila

• Tietomalli

• Allianssin johtoryhmä

• Suoritusten mittaaminen; Neljä osasuoritusta (Milestone)



VALO



VALO - BIG ROOM



MITÄ MENETELMÄ ON?

• Käyttäjän aktivoiva – eri suunnitteluvaiheisiin sisältyvä jatkuva prosessi

• Toimintakeskeinen

• Laajasti osallistava – myös tarvittavat asiantuntijat osallistuvat

• Vuorovaikutusta merkittävästi tehostava

• Hallittu prosessi

• Uusia toimintatapoja suunnittelussa sisältävä

• Integroitu päätöksentekoon

• Tarkoituksenmukainen tarkkuus

• Mallit syntyvät tietomallin pohjalta

Menetelmä EI ole:

Käyttäjien kanssa mallin muokkausta, huutoäänestystä, äärimmäistä 
visualisointitarkkuutta, hankkeen esitystä päätösten jälkeen, uusi 3D-malli















JUST Järvenpään uusi sosiaali- ja 

terveyskeskus

Mikko Heikkinen 27.08.2014



JUST Järvenpään uusi sosiaali- ja 

terveyskeskus

• Tavoitteena oli uusi kansallinen hankintamalli VIRMA ja VARMA

• TEKES –ohjelmassa – Mukana  huippuasiantuntijat

• Uusi sovellettu allianssimuoto

• Tavoitteena saavuttaa laadukkaimmat ratkaisut nimenomaan tilaajan tavoitteiden 
kannalta

• Käyttäjälähtöinen – käyttäjä keskiössä koko prosessin ajan alusta loppuun

• Avoimen rakentamisen periaatteet

• Ensin suunnittelu ja sitten rakentaminen

• Uudet toimintatavat

• Suunnitteluryhmä hankitaan samalla kertaa

• Rakentaja valitaan vaiheessa 2 (VARMA)

• Hankeosapuolet; Tilaaja, Käyttäjä, Suunnitteluryhmä ”VALO”



JUST: Mitä saavutettiin?

• Käyttäjät muuttivat taloon 1/2017, rakennus valmistui aikataulussa

• Kaupungin kaikki sote –toimintayksiköt suunniteltiin samaan
monikäyttörakennukseen

• Rakentaminen ja suunnittelu pysyivät annetussa budjetissa

• 78 uutta innovaatioita

• Rakennuslupa myönnettiin yhdessä päivässä

• Käyttäjätyytyväisyys +80 – +98% koko projektin ajan (-100 - +100)

• 37 vuorovaikutteista VALO –sessiota, joissa yli 700 käyttäjävierailua virtuaalitilassa

• Kaikki rakentamisen osapuolet saivat lisäpalkkioita suorituksestaan

• Käyttäjän toiminnan arvioidut elinkaarikustannukset, vähenivät tavoitteena olleesta 
kolmesta prosentista yhdeksään prosenttiin (VIRMA/Suunnitteluallianssi)





- Y-Sairaala Seinäjoki EPSHP

- TAYS Uudistamisohjelma 2020 (E,D,N ja F-rakennukset)

- JUST Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus

- Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskus

- Tulevaisuuden sairaala 2030 Oulu (LaNa, Ydinsairaala)

- OYS Kehitysvammahuolto

- Frami Seinäjoen ammattikorkeakoulun päärakennus

- Kauppakeskus Valkea

- Rokuan Leirikeskus

- Raahen Voimalaitos

- Jyväskylän kaupunki - kaavoitus

 yhteensä useita tuhansia ohjattuja käyttäjäkäyntikertoja







CASE ROKUA

Mikko Heikkinen 01.04.2014

UKI Arkkitehdit ja VALO
Rokuan Leirikeskus

Rakentamisen säästö 25% 
6.5 miljoonasta 4.8 miljoonaan

30 vuoden elinkaarisäästöt n. 30%
noin 12 miljoonaa



Kiitoksia mielenkiinnostanne!

“Forget 3-D 
-- We Want Virtual 
Reality Movies!” 
Film.com


