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Lean tuotantosysteemi – Toyota PPT malli 

Lean  

Prosessi 

Työkalut ja  

teknologiat 

 Ihmiset 



1.  Arvo 

• määrittele tuotteiden ja palvelujen arvo asiakkaan 

näkökulmasta 

2. Arvoketju 

• tunnista arvoa tuovat vaiheet ja poista arvoa tuottamattomat 

3. Virtauta (Flow) 

• organisoi toiminta siten, että tuotteet ja palvelut virtaavat 

pysähtymättä arvoketjussa 

4. Tarpeen perusteella toiminta (Pull) 

• toteutus välittömän asiakastarpeen perusteella 

5. Pyri täydellisyyteen 

• poista laatuvirheet ja hukkatekijät 

6. Keskity oleelliseen 

• keskitytään kolmeen oleelliseen asiaan – ei yritetä tehdä 

kaikkea 

Miten prosessi muutetaan (Lean Thinking, Womack&Jones) 



HUKKA 

ARVO 



Keskeiset hukkatyypit ja prioriteetti 

suomalaisessa rakentamisessa (Manninen) 



Parempi tulos nopeammin vähemmällä työllä 

Neljä eroavuutta : 

• Johtajuus 

– Projektipäälliköillä suurempi valta 

• Ryhmätyö 

– Ryhmän jäsen saa vastuullisempia tehtäviä, jos 

pärjää hyvin projektissa vs. toimii hyvin 

linjaorganisaatiossa 

• Kommunikointi 

– Projektissa havaittuihin puutteisiin ja haasteisiin 

tartutaan heti ei vasta projektin lopussa 

• Samanaikainen tekeminen 

– Ryhmän jäsenet alkavat tekemään omaa osuuttaan 

heti kun tietoa on riittävästi, ei odoteta että edellinen 

työvaihe on täysin valmis 
 

 

• (Machine that changed the world, Womack & Jones) 

 

 

 

Lean suunnittelu vs länsimainen tapa 

 

Uudet tuotteet prosessi 

Toimitusprosessi 

R&D 

Manufacturing 

Sales 



Nopeus on tärkeä tekijä tuotteen käyttöönotossa 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mths 

Advantage due to 

higher speed 

work 

Cut the non-value-adding time 



Mallipohjaiset prosessit tukevat Lean  

periaatteiden käyttöönottoa 

• Poistetaan hukkaa 

• Tiedonsiirto paranee (30%) 

• Sama työ tehdään vain kerran 

• Paperitulosteiden määrää voidaan vähentää 

 

• Laatu paranee 

• Suunnitteluvirheet huomataan aikaisemmin 

• Päällekkäiset rakenteet löydetään ohjelman avulla 

• Jatkuva toiminnan parantaminen 

 

• Tiedon kulku paranee 

• Yksi malli, jossa kaikki suunnitelmat (one page) 

• Päätöksen teko helpompaa 

 



Mallintamisen kypsyystasot (succar) 

2D Piirustukset 3D Mallit 3D Yhdistelmämallit BIM for Infrastructure 

YKSITTÄIN YHTEISTYÖSSÄ YHDESSÄ 

NYKYTILA TULEVAISUUS 

Product 

Copyright Vianova Systems 

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 PRE-BIM 



Tietomallipohjainen työskentelytapa 

Tietomallipohjainen (BIM) työskentelytapa (4) siirtää suunnittelun 

työpanosta varhaisempiin suunnitteluvaiheisiin, jolloin mahdollisuudet 

vaikuttaa projektin kokonaiskustannuksiin (1) ovat suurimmillaan ja 

suunnitelmamuutosten kustannukset (2) ovat pienimmillään. 
Lähde: CE News, Oct 2008, Kuva Patrick MacLeamy HOK / AIA 



Integroidun projektitoimituksen tavoitteet 

Sutter Health  

”Five big 

ideas” 



Avaintoimijoiden aikainen osallistaminen 



Työkaluja Lean suunnitteluun 

• Big Room  

• Last Planner 

• Target Value Design 

• Design Matrix 

• Choosing by advantages 

Visuaalisuus, 

sitoutuminen 




