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The phenomenon of Lean 
Construction  

• An industrial-academic movement to renew 
construction management 

• International Group for Lean Construction 
– Founded in 1993 in Espoo, Finland 

– Annual conferences: Manchester 2008, Taipei 2009, Haifa 
2010, Lima 2011, San Diego 2012, Fortaleza 2013 

– Web site www.iglc.net/ 

– Mid year IGLC meetings, February, New York 

– European Group for Lean Construction 

• Lean  Construction Institutes or Associations 
– US, Denmark, UK, Germany, Sweden, Norway, India, 

Estonia 
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Started as an underdog, now moving 
towards the mainstream 

• Associated General Contractors (US): Lean 
construction Forum (besides BIM Forum) 

• But inertia in educational systems: few 
universities have seriously started to include 
lean construction systematically into their 
offerings 

• Other parties of construction failing to launch 
lean, clients have taken the lead: Sutter 
Health, Highways Agency 



TEORIAN MERKITYKSESTÄ 
 

  



Mitä Lean (Construction) on? 

• Lähestymistapa tuotantoon joka korostaa 

– Hukan vähentämistä 

– Arvon luontia 

– Jatkuvaa parantamista 



Synnyt syvät 

• Hukan vähentäminen 
– Yleinen idea tieteellisen liikkeenjohdon piirissä 1900-luvun 

alussa, samoin taustalla oleva tuotannon virtateoria 

• Arvon luonti 
– Taustalla laatuliikkeen teoria tuotannosta arvontuottona, 

Shewhart 1930-luvulla 

• Jatkuva parantaminen 
– Japanilainen, ajallisesti jatkuva, katsantokanta maailmaan, 

vastakohtana länsimaiselle joka keskittyy hetkellisiin 
tilanteisiin. 

– Shewhartin idea tuotannosta tieteellisenä kokeena 

 



Mikä ei ole leaniä? 

• Lähestymistapa tuotantoon, joka näkee 

– tuotannon muunnoksena ja  

– tuotannon ohjauksen päätöksentekona 

• Toimintaohje: Jaa tuotannon 
kokonaismuunnos hallittaviin osamuunnoksiin 
ja toteuta kukin parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

 



Esimerkki 1 

• Falling down of a massive steel tank in 1996: 
“the problems caused by splitting of 
construction projects, by division of 
responsibility as well as by the extreme 
pursuit to find the lowest bid should be 
charted and when necessary action should be 
taken for remedying the shortcomings.” 
(Accident Investigation Board)   



Esimerkki 2 



Esimerkki 3 

”...yritykset tarjoavat niin halpaa hintaa, että 
varkaudet ja vakavatkin laatuhaitat ollaan 
valmiita hyväksymään.  Vaikka nämä firmat 
aiheuttavat valtavasti harmia, tappioita ja 
laatupoikkeamia, niin halpa hinta houkuttelee 
valtavasti suurien rakennuttajien 
hankintaosastoja. ” 

Toivo Martikainen: Asunnot täynnä vikoja: Näin hurjaa on meno työmailla. 
Taloussanomat 17.9.2011. 

 



Ns. perinteinen menetelmä... 

• kasvattaa hukkaa, 

• hukkaa asiakasarvoa ja 

• laiminlyö parantamisen. 

 

Toisin sanoen: Rakennukset saadaan 
rakennetuksi, mutta luomme valitsemallamme 
menetelmällä itsellemme ongelmia. 



Mistä perinteisen menetelmän jatkuva 
suosio? 

• Vahva aatteellinen tuki: taloustiede 

– “miten yksittäiset taloudelliset toimijat tekevät 
päätöksiä niukkuuden vallitessa” (Wikipedia) 

– “jokainen taloudellinen toimija pyrkii käyttämään 
resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti.” (Wikipedia) 

• Taloudelliset toimijat tekevät optimaalisia 
päätöksiä – hukkaa ei ole! 



Ongelmat 

• “Niukkuuden vallitessa”: niukkuus johtuu 
osaltaan siitä että tuhlaamme voimavarojamme. 

• “optimaaliset päätökset”: hetkellisesti 
/paikallisesti optimaaliset päätökset johtavat 
hukkaan aikaa myöten/laajemmassa katsannossa 

• “optimaaliset päätökset”: hukan määrä riippuu 
osaltaan myös suunnittelusta ja parantamisesta – 
talousteorian tulisi kattaa nämäkin ilmiöt 

 

 



Havainnollistus 

• Maailmanlaajuisesti tarkastellen 30 – 50 % 
tuotetusta ruoasta hukkautuu. 

• Talousteorian mukaan kaikki osapuolet tekevät 
optimaalisia päätöksiä! 

• Talousteoria ei pysty selittämään eikä tuomaan 
ratkaisuja! 

 
• U.K. Government Office for Science, “The Future of Food and Farming: 

Challenges and Choices for Global Sustainability,” January 2011. 



KALIFORNIAN TUNTEMUKSIA 
  



Gemba 

• Elokuussa 2011 DPR-rakennusyhtiössä (Redwood 
City) 

• Havainnot 5 sairaalaprojektista 

• Lean yritys kaikilla kolmella kriteerillä mitattuna 

• BIM ja lean synergiat 

• Akateemisen tutkimuksen ja teollisen T&K:n uusi 
juopa 

• Selvät positiiviset tulokset 

 

 


