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Lean Hyttiremontti



Miten Leania voi soveltaa teollisuudesta 
toiseen?

Lean menetelmiä ja työkaluja on vaikeaa siirtää 

sellaisinaan teollisuudesta toiseen

On sovellettava Lean periaatteita uudella tavalla

»Virtaustehokkuus 

»Jatkuva oppiminen



Lean rakennusalalla

• Virtaustehokas rakentaminen on vanha asia 

• Case: Savusauna Rukajärven Linjalla

o Rakentaminen alkoi klo 8:00

o Löylyssä klo 16:00



Asiakastarve 2011

Currently, it can refurbish an average of 35 cabins and 

bathrooms per day during a three-day process in dry 

dock. Mr Douglas says the company needs to triple the 

rate of production to complete a mega-sized Voyager 

vessel in under four weeks out of the water. 

(www.dnvusa.com 2011)

http://www.dnvusa.com/


Asiakastarve 2011

• Hyttiremontit risteilylaivojen telakointiprojekteissa 

kriittisellä polulla

• Hyttiremontti-ikäisten risteilylaivojen hyttimäärät 

tuplaantuvat 2012-2016

• Jokainen telakointipäivä maksaa asiakkaalle 1-2 

MUSD

• Hyttiremontin venymisestä jopa 20 MUSD kustannus, 

2-4 kertaa remontin hinta

Asiakas aloitti urakoitsijoiden Lean koulutukset



Tulokset Ennen Nyt

Nopeus 35 – 40 hyttiä päivässä Yli 120 hyttiä päivässä

Laatu Satoja virheitä telakoinnin lopussa 

Virheitä korjataan risteilyn aikana 
uudella reissulla

Laatuvirheet huomataan ja ehkäistään tai 
korjataan tekopäivänä

Siisteys Rajoitettu liikkuminen 
remonttialueilla materiaalien, 
työkalujen, roskien ja haahuilijoiden 
takia

Käytävillä kuljetetaan materiaaleja 
aikataulu- ja reittisuunnitelman mukaan

Riskit Seurannan tarkkuus päivissä

Epäsiisteys ja satunnaiset operaatiot 
lisäävät riskejä...

Seurannan tarkkuus minuuteissa

Standarioperaatioita voidaan valvoa ja 
kehittää turvallisemmiksi

KET max 20 miestyövuotta 200 miestyötuntia
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RCL_130228_Schnitt_final_a2.mp4


Minuuttiaikataulu

• Suunnitellaan jokainen 

o Hytti

o Työryhmä

o Päivä, tunti ja minuutti

• Minuutin myöhästymiset 

käsitellään 

päivittäisjohtamisen 

palaverissa asiakkaan 

kanssa



Päivittäisjohtaminen

Key Performance Indicators

• Laatu

• Myynti toisella tarkastuskerralla

• Myynti seuraavana päivänä

• Aikataulu

• Ongelmia pysyä minuutilleen tahdissa

• Tahdissa ei pysytä

• Turvallisuus

• Puuttuva hengityssuoja

• Blokattu palo-ovi tai varvastossut

• Siisteys

• Työkalu hyttikäytävällä

• Supermarketin materiaalit käytävällä

Ratkaisuympyrä

• Ongelma määritelty

• Juurisyy määritelty

• Toimenpide määritelty ja 

vastuutettu

• Ratkaisu toteutettu

• Ratkaisu todennettu



Lähtötaso

Tehokkuuden kehitys

Enchantment of 

the Seas

Legend of the 

Seas

Vision of the Seas

Navigator of the Seas

Voyager of the Seas

Jokainen laivaprojekti

vastaa kooltaan 25 

miestyövuotta

Explorer of the Seas



Muutoksen edellytykset

• Virtauksen tärkeyden ymmärtäminen

• Operatiivinen kyvykkyys

o Projektin suunnitettelu osaaminen

o Kenttäjohtaminen

o Johdettavissa olevat työntekijät

o Ketterä ja jatkuva oppiminen

• Pakko ja mukaansatempaava visio
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 Kuten Rukajärven saunanrakentajilla
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