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“Ymmärtää ja parantaa projektipohjaista tuotantoa” 
 

“Understanding and improving project based production” 

Lean construction tavoitteena on luoda ennustettavaa 

työnkulkua (flow) eliminoimalla tilanteet, jossa 

• Työ odottaa työntekijöitä 

• Työntekijät odottaa työtä 
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LEAN on johtamisfilosofia 

 joka on koko organisaatiota koskeva 

 

 laaja-alainen muutosprosessi, jossa edetään pienin 

askelin (jatkuva parantamien) kohti parempaa 

(sutjakampaa) tapaa toimia 

 

 

 

 joka keskittyy  
– arvon tuottamiseen asiakkaalle  

– tuotannon virheiden ja hukan vähentämiseen 

– ottamalla työntekijät mukaan jatkuvaan parantamiseen 
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Arvoa tuottava 

 Toimenpiteen pitää muuttaa tuotetta tai palvelua 

jollakin tavalla (lähemmäksi sitä mitä asiakas 

todella haluaa) 

 Toimenpide pitää tehdä heti oikein 

 Asiakkaan pitää olla valmis/halukas maksamaan 

siitä 
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Integroidut sopimukset – kaupallinen malli– integroidut toteutussuunnitelmat 

Informaatio - resurssit – prosessit - teknologia 

Lähde: DPR Construction 





Hukan eliminointi 7 Hukkaa 



Hukkaa? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huutokoski%E2%80%93Parikkala_railway_in_Savonlinna.JPG


Mitä ne Lean-työkalut 

rakentamisessa voisivat ovat? 



Lean työkaluja 

Suunnittelu 
Käyttö ja 

ylläpito 
Rakentaminen 

Käyttäjä-

vaati-

mukset 
V/O 

• Lean-ajattelu 
• Arvon tuottaminen 

• Hukan poistaminen 

• Virtauksen tarkastelu, imuohjaus 

• Lean- työkalut 
• Tiimityö 

• Big Room -työskentely 

• Last Planner  

• Visuaalinen ohjaus 

• Target Value Design 

• Itsereflektointi 

• Aivoriihimenetelmät 

• 5 x miksi 

• Standardointi 

 



Lean on toimintastrategia, joka korostaa 

virtaus – eikä resurssitehokkuutta 

Lähde: Tätä on Lean – Ratkaisu tehokkuusparadoksiin, N.Modig & P. Åhlström, Tukholma 2013  

http://www.leansimulations.org/2012/01/single-piece-flow-vs-batch-production.html


Tasainen suoritus määrää 
= sujuva virtaus 

Yksilön tehokkuus määrää 
= osaoptimointi 

Virtaustehokkuus  
Yksilön kiireellä ei ole merkitystä 



Lean iskulauseet, periaatteet 

 Arvoa asiakkaalle arvon tuhoamisen sijaan (arvon 
määrittäminen perustuu asiakkaan näkemykseen) 

 Eliminoi hukkaa – kaikessa mitä teet 
 Kunnioita ihmisiä 
 Visualisoi 
 Yksinkertaista 
 Pidä liikkeessä, jatkuva virtaus 
 Laatua joka askeleella 
 Mittaussysteemi vahvistaa lean käyttäytymistä 
 Elinikäinen oppiminen  
 Täydellisyyteen pyrkiminen – toiminnan jatkuva 

parantaminen 
 Matka on pitkä (lean ei ole pikakuuri vaan elämäntapa) 
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Building a skyscraper in 15 days 

 http://www.youtube.com/watch?v=j__4pDw_XPM 
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Kiitos! 

Jyrki Keinänen & Lauri Merikallio 


