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Alustuksen tavoitteena on herättää kiinnostusta

• Lean – ajattelun periaatteista

• Pohtimaan, mitä tarkoittaa hukka ja hajonta sekä miksi ne ovat huonoja 
asioita myös projektimaisessa toiminnassaasioita myös projektimaisessa toiminnassa

• Pohtimaan, miten Lean – ajattelua voisi soveltaa päällystetoiminnassa?

Tuottavuuden parantumista saavutetaan kun:

Keskitytään tuotantosysteemiin ja ihmisiin
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Voidaanko oppia valmistavalta teollisuudelta?



Mikä tekee Toyotasta maailman

parhaan autovalmistajan?parhaan autovalmistajan?



Lean ideaali

Toimita asiakkaalle tuote, joka täyttää odotukset, Toimita asiakkaalle tuote, joka täyttää odotukset, 

välittömästi ja ilman hukkaa



Just In Time
•Takt Time

•One-piece Flow

Jidoka
•Built-in quality

•Pokayoke

Operational Excellence

•Best Cost, Quality, Delivery

•Empowered employees

•Customer focused culture

TPS

People & Team Work

Toyota tuotantosysteemi = Lean

Heijunka
•Averaged daily volume & mix

•Smooth production schedule
Standard Work Kaizen

Continuous Improvement

•One-piece Flow

•Downstream Pull

•Pokayoke

•5 Why

•Harmony of man & 

machine

Waste Reduction

The Toyota Way Philosophy



Toyotan 9 hukkaa (tuhlausta), jotka on eliminoitava prosessista

•Ylituotanto

•Odottaminen

•Turhat kuljetukset ja siirrot

•Yliprosessointi tai väärä prosessointi

•Ylisuuret varastot

•Turhat liikkeet, askeleet, haut, välikäännökset jne

•Virheet

•Henkilöstön luovuuden käyttämättömyys•Henkilöstön luovuuden käyttämättömyys

•Keskijohdon muutosvastarinta



Mistä johtuu valmistavan teollisuuden ja rakentamisen ero?

Valmistavassa teollisuudessa on kiinnitetty erityisesti huomiota

• Imuohjaukseen

• Varastojen pienentämiseen• Varastojen pienentämiseen

• Läpimenoaikojen nopeuttamiseen

• Tuotteen ja toiminnan standardointiin

• Tuotannon ohjaamiseen, toimitusketjun johtamiseen ja kehittämiseen

sekä resurssien käyttöön

• Kommunikointiin  (alavirran pelurit mukaan aikaisemmin) 



Edistykselliset yritykset ovat oivaltaneet, että liiketoiminta ja tuotanto osana

sitä toimii systeeminä, systeeminä, jonka ihmiset ovat luoneet tiedostaen

tai tiedostamattaan (kulttuuri)

Systeemeihin kuuluu ihmiset, informaation, koneet, materiaalit, ympäristön, jne

Heikossa systeemissä on epävakautta, joka ilmenee ongelmina mm.

• toimitusvarmuudessa

Mitä teollisuus on tehnyt tuottavuuden kehittämiseksi

• toimitusvarmuudessa

• tuotteen laadussa

• läpimenoajoissa

• välivarastoissa

• työrytmissä

Hajonta on epävakauden suurin aiheuttaja

Hajonnan ja hukan (tuhlauksen) eliminointi systeemeistä on yksi 

systeemikehittämisen päätavoitteista



• Rakentaminen on kompleksista ja dynaamista aiheuttaen paljon 
hajontaa toiminnassa

• Hajonta voi olla tuotepohjaista tai prosessi (toimintatapapohjaista)

• Lean ajattelussa pyritään ensin pienentämään hajontaa ja sen jälkeen  

vähentämään puskureita

Hajonnan vaikutuksia eliminoidaan puskureilla:

• varataan kapasiteettia

• varataan materiaalia

• varataan aikaa

vähentämään puskureita



Tämän päivän strategia:

• Käytetään pitkiä läpimenoaikoja ja puskureita, jotta voidaan 
minimoida resurssien käyttökustannuksia

Seuraukset:

• Suuret varastot työmaalla ja/tai toimitusketjussa

• Liian pitkät läpimenoajat



Odotusaika/

varastokoko

Odotusaika/varastokoko vs käyttöaste

Käyttöaste

Luotettavuus (PPC) = 50 % 70 % 90 %

40 % 70 % 85 % 100 %



Mitä on Lean Construction?

� Lean Management on aiheuttanut vallankumouksen valmistavassa 

teollisuudessa, sen suunnitteluvaiheessa, toimitusketjun johtamisessa sekä 

kokoonpanovaiheessa

� Sovellettaessa Lean Managementtia rakentamiseen, se muuttaa toiminta- ja 

työtapoja siinä, miten pääomia vaativia rakennusinvestointeja toteutetaan

� Toteutuksessa eri osapuolet kiinnittävät suurimman huomionsa 

tuotantoprosessiin, ei projektin eri osapuolten välisiin suhteisiin

� Tuotantoprosessissa pyritään maksimoimaan asiakkaalle tulevaa lisäarvoa ja 

eliminoimaan prosessissa syntyvää tuhlausta/hukkaa.

� Tuhlauksen eliminointiin osallistuvat kaikki projektin toteutusosapuolet ja heillä 

on siihen käytössään useita erilaisia metodeja ja työkaluja











Toyotan työntekijät tekevät Toyotasta maailman parhaan 

autonvalmistajan

�Keskittyä tekemään työ helpommaksi

�Keskittyä tekemään työ mielenkiintoisammaksi

�Kehittää itseään ja taitojaan

Henkilöstön tehtävä on 

�Kehittää itseään ja taitojaan

�Kehittää jatkuvasti työympäristöä

Ja auttamaan organisaatiota

� Vähentämään kustannuksia

� Parantamaan laatua

� Parantamaan turvallisuutta

� Nopeuttamaan läpimenoaikoja

� Parantamaan asiakaspalvelua



Päällysteprosessi

Valmistus Kuljetus Levitys Tiivistys Viimeistely

Päällyste-

pohjien

valmistus

LuovutusValmistus Kuljetus Levitys Tiivistys Viimeistely

Materiaali-

toimitukset

Materiaali-

toimitukset

Jyrsintä

Liimaus

Kuumennus

Luovutus



Hajonta on paholainen #1



100 %

” Tämä homma valmistuu ensi perjantaina”
” Ei me saatukaan sitä valmiiksi, kun piti heittää pari konetta toiselle
työmaalle, mutta se valmistuu kyllä ensi keskiviikoksi”
” Joo, seuraavana maanantaina tämä on varmuudella valmis”

Esimerkki tuotannon ohjauksen, hajonnan ja 

luotettavuuden merkityksestä
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Suunnitelma

Toteutuma

Kuka maksaa edellisen vaiheen
myöhästymisestä johtuvat seuraavaan
vaiheeseen jo varatut resurssit, joita ei
voidakaan käyttää ja pitkittyneen
materiaalivaraston?

Kuka maksaa aikataulun
kiinniottamiseen tarvittavat
suunnitelmaa suuremmat
resurssit?



Hajonnan merkitys ja tuotannon tasaisuus

• Viisi toisistaan riippuvaista tehtävää

• Kunkin tehtävän kesto sama = 12 tv , työsaavutus 3,5 
yksikköä/työvuoro 

• Tehtäväkokonaisuus valmis 17 viikossa, jos suunniteltu työsaavutus • Tehtäväkokonaisuus valmis 17 viikossa, jos suunniteltu työsaavutus 
toteutuu

• Jos nopan antama työsaavutus on suurempi kuin on mestaa, syntyy 
menetettyä kapasiteettia. Jos mestaa on enemmän kuin nopan antama 
työsaavutus, jää tehtävien väliin tekemätöntä tuotantoa

• Menetetty kapasiteetti maksaa 100 €/yksikkö
• Tekemätön tuotanto maksaa 50 €/yksikkö
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Ryhmä 1 ylimääräiset kustannukset
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Uusi noppa, luvut 2,2,3,4,5,5 keskiarvo = 3,5

Ryhmä 1 ylimääräiset kustannukset
= 4550€, vähennys 53 % 

Ryhmä 2 ylimääräiset kustannukset
= 9650 €, vähennys 34 %
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Tila, olosuhteet

Henkilöstö Kalusto



Pääaikataulu

Työvaiheaikataulu

Valmisteleva suunnittelu

Last Planner- prosessi

Aseta välitavoitteet

Tarkenna eri toimijoiden
vastuut

Poista esteet, jotta työ-

Pitäisi tehdä

Voidaan tehdä Valmisteleva suunnittelu

Viikkosuunnittelu

Oppiminen

Poista esteet, jotta työ-
tehtävät voidaan käynnistää
ja viedä häiriöttä läpi

Koordinointi, lupaukset
ja sitoutuminen

Luotettavuusmittari,
toimenpiteet parantamiseksi

Voidaan tehdä

Luvataan tehdä

Tehtiin



Projektin läpiviennissä tulee kiinnittää 
huomiota

• Työnkulun parempaan ennustettavuuteen

• Tehtävien toteuttamisen parempaan luotettavuuteen

• Projektin osapuolten kommunikoinnin huomattavaan parantamiseen



ICT:n rooli… 

• Auttamaan standardoimaan toimintatapoja (automaatio)

• Auttaa nopeuttamaan läpimenoaikoja

• Auttaa kommunikoimaan tehokkaammin

• Tuottaa laadukkaampaa ja nopeampaa tietoa johtamiseen ja 
ohjaukseen


