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• Chicagolaiset ovat silmiinpistävän ylpeitä insinööreistään ja 
arkkitehtuuristaan – turisteillekin esitellään pääasiassa 
rakennuksia ja arkkitehtuuria

• Chicagolla on pitkät perinteet rakennustekniikan saralla: koko 
kaupungin perustamisvaiheessa rakennettiin kanava Missisippiin 
johtavalle joelle ja käännettiin kaupungin läpi virtaavan joen 
suunta

• Kaupunkia halkovan joen ylittävät nostettavat terässillat ovat 
insinöörityön taidonnäytteitä

• Tästä on ollut lyhyt matka näyttävien pilvenpiirtäjien 
rakentamiseen; niitä on kaupungissa monta sukupolvea ja 
tyylillistä kerrostumaa (joskin vanhimmat paloivat 1871)

• Monet maailman korkeimmista rakennuksista ovat 
Chicagolaisten suunnittelutoimistojen käsialaa

Chicago 
–insinöörien ja arkkitehtien kaupunki

Arkkitehtuuriristeily Chicagon 
keskustassa oli rakentajille sopiva 

tapa tutustua kaupunkiin.



Introduction
to Lean

• Päivän kurssi Lean rakentamisen perusasioista antoi 
yleiskuvan koko aihepiiristä



• Lean määritelmä
Lean EI ole Kustannusten leikkausta, Hintojen polkemista, Työvoiman
vähentämistä

Lean ON johtamismalli, joka luo kulttuurin, joka
Kulttuuri on se joka vallitsee silloinkin kun et ole paikalla

– Optimoi kokonaisuutta
– Poistaa hukkaa
– Korostaa prosessien tärkeyttä ja pyrkii tasaiseen virtaukseen
– Keskittyy toiminnassaan Arvon tuottoon
– Kannustaa jatkuvaan parantamiseen
– Kunnioittaa ihmisiä ja heidän kyvykkyyttä kehittyä

• Miksi Lean Rakentamisessa ja hyödyt ?
– Rakentamisessa käytetyt perinteiset tavat eivät pysty luomaan

luotettavaa tuotannon virtausta Lean tuotanto parantaa
luotettavuuttaLuotettavuus kasvattaa tuottavuutta

– Lean tuotantoympäristö on turvallisempi,  tuotanto nopeampaa, 
kustannukset ovat alhaisemmat ja tuotanto on tehokkaampaa

– Lean organisaatiossa ihmisillä on aikaa ja tilaa suunnitella ja innovoida

Introduction to Lean

HR



Mistä aloittaa Lean?

• Lean implementoinnista on syytä tehdä suunnitelma
– Kysy ensin mikä mättää (mihin ihmiset eivät ole tyytyväisiä)
– Kuvaa toiminta prosessiksi
– Vaadi prosessin noudattamista
– Kaikkien ei tarvitse heti “ostaa” Leania. Pääasia on, että noudattavat prosessia
– Seuraa prosessia ja mittaa tuloksia

• Pienet parannukset
– SUUNNITTELE (Oleta lopputulema)  KOKEILE (Kokeile)  TARKISTA (Tutki tulokset ja

reflektoi olettamaan)  TOTEUTA PARANNUS(Tee parannus perustuen tuloksiin)

• Kokeile projektilla
– Valitse tuttu projektityypi (Business as usual)
– Valitse avoin (usein nuorehko) team
– Projektin koolla ei ole väliä
– Vain johdon tuella voi onnistua
– Tehkää ja vaatikaa HENKILÖKOHTAISIA lupauksia

• Last Planner on hyvä tapa aloittaa Lean implementointi
Organisatioissa

Introduction to Lean

HR



Prosessit ja työkalut, jotka tukevat Lean tuotantoa
• Luotettavan lupauksen prosessi kasvattaa tyytyväisyyttä koko projetitoimituksessa

Introduction to Lean

HR



Prosessit ja työkalut, jotka tukevat Lean tuotantoa
• Last Planner systeemi aikataulutusmetodina

Introduction to Lean

HR



Prosessit ja työkalut, jotka tukevat Lean tuotantoa

• Target Value Delivery (TVD)

Introduction to Lean

HR



Prosessit ja työkalut, jotka tukevat Lean tuotantoa
• A3-ongelmanratkaisu ja -raportointi

Introduction to Lean

HR



Key Learnings
• Toyotan foilosofian mukaan on heidän VELVOLLISUUTENSA JAKAA Kaikki se tieto mitä

heillä on
• Jatkuvan parantamisen MindSettiä ei saavuteta IdeaBoxeilla (roskiskamaa)

• Luo ilmapiiri ja toimintatavat (kulttuuri) joka rakentaa organisaatioon Jatkuvan
Parantamisen MindSetin

• Kannusta kokeilemaan
• Toyotan tuotannosssa vuosittain yli 1.000 tuotantolinjan “pysäytystä” viikoittain n. 

60.000 parannusta prosessiin ja toimintatapaan vuosittain. Pienet parannukset ovat
jatkuvan kehityksen edellytys

• Arvon tuotto lähtee jokaisesta yksilöstä
• Kuuntele palautetta
• Havainnoi / löydä pullonkaulat
• Rakentamisessa käytetyt perinteiset tavat eivät pysty luomaan luotettavaa tuotannon

virtausta Lean tuotanto parantaa luotettavuuttaLuotettavuus kasvattaa
tuottavuutta

• Ymmärrä tuotanto ja sen tila, mene sinne jossa arvo tuotetaan ja tee havaintoja GO 
TO GEMBA

– Havainnoi Hukkaa
– Kysy kysymyksiä ideoita pieniin parannuksiin

• Laatu on integroitava tuotantoon
• Esivalmistus parantaa sekä tuottavuutta että laatua
• Älä ohita havaitsemaasi virhettä

Introduction to Lean HAND OFFS
Better than

Hand Overs

HR



Takeaways
• Respect for People What do you think?
• 8. hukan muoto on Talent People  Tukahduttaa organisaation

työntekijöiden luovuuden
• Kysy: Mitä mieltä sinä olet? / Kerro toisille mitä itse tarvitset
• CoS = Conditions of Satisfaction

– Määritä mitä menestys tässä projektissa merkitsee
– Määritä se kullekin ryhmälle erikseen

• SixSigma ei sovi kovin hyvin rakennusalalle. Sisältää monia hyviä
tekniikoita, jotka soveltaen ovat hyviä ja voi käyttää

Introduction to Lean

HR
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Projekti-
systeemi

• Kokemuksia integroiduista hankemuodoista
• Lean periaatteiden soveltaminen erilaisissa projekteissa
• Projektien alkuvaiheen toiminnot; hankinta, sopimukset…
• Seuranta ja mittarointi



LEAN & IPD: Not Just For the Big Projects

• Akron Children’s Hospital tilannut useita $1M-$5M sairaalahankkeita IPD:nä hyvällä
kokemuksella.

• Hankkeissa käytettiin kaikkia samoja IPD-työtapoja kuin suurissakin hankkeissa, mutta
vain skaalattuna kevyemmiksi.

OO



Huomioita Leanista ja IPD:stä pienissä hankkeissa

• Johtoryhmän on kokoonnuttava tiheästi pienestä hankekoosta 
huolimatta.

• Hankkeen mittaroinnin keventäminen on kannattavaa.
• Samoja toimijoita on kannattavaa suosia useissa hankkeissa. 

Yhteistoiminta paranee hanke hankkeelta eikä näin ollen 
ryhmähengen luontiin tarvita kohtuutonta panostusta. Suositus on, 
että 50 % hankkeen toimijoista on valmiiksi tuttuja ja joilla on IPD-
kokemusta.

• Kumppaneden valinnan perusteiden keventäminen on aiheellista.
• Koko hankkeen yleisaikataululle voidaan laatia hyvällä tarkkuudella 

pull plan yhdessä istunnossa. Tällöin on erittäin tärkeää, että kaikki 
osapuolet ovat paikalla.

• Esimerkiksi kevennetty 2 Päivän Co-Location työskentely joka toinen 
viikko on todettu toimivaksi pienissä hankkeissa.

OO



In Search of Lean Teams – Strategies to Develop
Effective RFP:s

• Suunnittele kilpailutusprosessista tarkka aikataulu, jossa on 
häiriövara ja vara uudelle informaatiolle

• Ota huomioon tarjouksen laatimiseen vaadittu (rahallinen) 
panostus

• Suurin epäselvä tekijä tarjouksen laatimisessa on tilaajan odotukset
• Pahimmat kilpailutuksen prosessiongelmat johtuvat siitä, että 

päätöksentekijät eivät osallistu prosessiin oikeina hetkinä
• Kouluta kilpailutukseen osallistujat huolellisesti tarjousten 

pisteytykseen

OO
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IPD Contract – Optimizing the Team for Lean
Matka IPD-tiimin sisäiseen 
läpinäkyvyyteen:
• Alussa IPD-aloittelijoilla suuret 

epäilykset toteutusmuotoon
• Tiimi ohjataan ”oppimiskäyrälle” 

konkreettisesti tiimin arvojen mukaan 
elämällä

• Ne ihmiset vaihdetaan jotka eivät 
ymmärrä tai pysty sitoutumaan

Matka luottamukseen:
• Luottamus läpinäkyvyyden kautta
• IPD tiimille avoin foorumi joka 

kannustaa yksittäistä tiimiläistä
arveluttavien asioiden esilletuontiin

• Tiimin jäsenille täydet vastuut ja 
valtuudet päätöksentekoon -> tiimi 
oma-aloitteiseksi ja voimaantuvaksiUH



An Owner’s Perspective: How ILPD outperformed Design Build

• Laadi prosessi loppukäyttän arvon
tuoton kautta ja vie se hankkeen
eri vaiheisiin

HJ



An Owner’s Perspective: How ILPD outperformed Design Build

• TVD
• Jatkuva kustannusseuranta, jotta

voidaan oikeasti ohjata
• Kustannusseuranta jaettava

pienempiin kokonaisuuksiin
• Värikoodaus avuksi seurannassa

punainen = ylitys tavoitteeseen
keltainen = tunnistetut mahdollisuudet
vihreä = hyväksytyt mahdollisuudet

HJ



An Owner’s Perspective: How ILPD outperformed Design Build

• Päätöksen tekoa helpottamaan
värikoodaus keskeisten
tavoitteiden näkökulmasta

HJ



Panel 20:Rolling out IPD at college and university

• Kumppaneiden valinta on keskeisin
onnistumisen kannalta

• Salliiko yrityskulttuuri uuden toimintatavan -
varmistettava kumppaneiden valinnan
yhteydessä

• Onko ymmärrys toimintatavasta yhteinen
• Kumppaneiden valinta mahdollisimman aikaisin, 

suositellaan useiden kumppaneiden valintaa
• Big room tärkeä tiimiytymisessä ja 

yhteistyöhengen luomisessa
• Visualisoi (mallit seuraavassa kalvossa)

HJ



Panel 20:Rolling out IPD at college and university
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Key learnings
• Toiminta edellä; ensin prosessit kuntoon

sitten suunnitellaan tilat
• Käyttäjät (hoitajat, lääkärit, huolto- ja

logistiikahenkilökunta)vahvasti mukana
• Selkeä prosessi etenemiselle
Take aways
• Arvovirtausten kuvaaminen. Tunnista

potilaan hoidolle arvoa tuottavat
tekijät/toiminnot => jatkuvan
parantamisen prosessi

• 3P (Production Preparation Process) 
tehokas tapa kuvata toimintaa ja
tilatarpeita (=alustava layout arkkitehdille) 
– ennen kuin arkkitehtiä on edes valittu

Big lessons from Small hospitals

KP



• Verrattu parhaimpia projekteja tyypillisimpiin (ei huonoimpiin), joiden
perusteella parhaimmissa projekteissa

• Hyvien projektien menestystekijät
– Projektimalli ja sopimusrakenne
– Projektinhallintamalli
– Aikataulutus
– Yhteistoimintamallit

Good to great: why do projects excel?

ML



Good to great: why do projects excel?
• Projektimalli ja sopimusrakenne • Projektinhallintamalli

ML



Good to great: why do projects excel?
• Aikataulutus • Yhteistoimintamallit

ML



MS

Strategy for implementing Lean: Amgen's Progress in the Journey

Rakennetaan 
Syöpäsairaala 
– tunnetason 
kosketus



MS



Owner Panel Industry Transformation, the Owners
Perspective

Takeaways
• Tilaajat ottavat aina ensimmäisen 

askeleen
• Riman nostaminen
• Tilaajien pitää olla täysillä mukana  oman 

organisaationsa leanin jalkauttamisessa

LM



Myth busted: High Quality, Low Cost,
shorter schedule can’t co-exist

• Esiteltiin hyvin menneen 
sairaalacasen menestystekijöitä.

• Hankkeessa käytettiin laajalti Lean –
periaatteita, ne luokiteltiin:
– Hankintatapaan ja tiimin valintaan
– Tiimin toiminnan ja hyvinvoinnin 

kehittämiseen 
– Tilaajan sitoutumiseen ja 

osallistumiseen

Tiimin valintakriteereitä:

Tuloksia:
Panostus tiimin toiminnan 

kehittämiseen oli huomattava, 
esim. kaikkien jäsenten 

ominaisuudet analysoitiin 

Tässä casessa Leanin
soveltaminen nähtiin paljolti 
tiimin ja sen jäsenten toiminnan 
kehittämisenä.

JS



Low segment Project Program

• Tässä kiinnosti mikä tämä ”low segment” on ja 
puhutaanko siitä miten Leania sovelletaan tavallisissa 
perusprojekteissa.

• ”Low segment” määritettiin matalan 
bisnesvaikutuksen (volyymi etc.) ja 
monimutkaisuuden projekteiksi, kts. kuva

• Näihin sovellettiin Leania valitysemalla vakioitu 
toimittajaverkosto ja kehittämällä näiden toimintaa.

• Myös Lean työkaluja yksinkertaistettiin, mutta 
kuitenkin sovellettiin melko laajasti

• Mielenkiintoista oli, miten tilaaja lähestyi ”low
segment” projekteja hankepoolina joita tehtiin 
sarjatuotantona kumppanien kanssa ja joiden kanssa 
toimintaa kehitettiin pitkäjänteisesti.

Mainittuja tuloksia:
• 5 projektipäällikköä kykeni hallitsemaan 225 

projektin / 100 M$ salkkua merkittävä 
tehostuminen

• Suunnittelun taso parempi – kustannussäästöt
• Muut bisnesyksiköt kysyvät neuvoa
• Edistytty kohti KPI:en asettamia tavoitteita

Eric Smith, Merck Global Engineering Solutions

JS



Yhteistyö-
mekanismit

• Kehitysvaiheen johtaminen erityisesti
• Yhteistyötä edistävät mekanismit ja työkalut (TVD, Big Room, CBA…)
• Yhteistoiminta ja tiimityö projekteissa



Target Value Design (TVD) Workshop
• 2/3 yli 750 MUSD megahankkeista

epäonnistuu kustannusten ja/tai 
aikataulun osalta.

• TVD edellyttää asiakasarvon syvää 
määrittämistä kohdekohtaisesti aivan 
hankkeen alussa

• TVD on johtamistapa, joka pitää 
suunnittelutuloksen hankkeen 
reunaehtojen sisällä ja maksimoi 
asiakasarvon

• Vähennä hukkaa ja käytä säästö 
arvonlisäykseen!

OO



Suunnittelun hukan lähteet
• Iteratiivinen suunnitteluprosessi
• Uudelleensuunnittelu
• Eri osapuolten välinen huono 

tiedonkulku
• Tehoton työnkulku
• Ylisuunnittelu
• Heikko suunnittelu, joka aiheuttaa 

hukkaa tuotannossa
• Liian kalliiden ratkaisujen suunnittelu

OO



TVD-prosessin työkalut

• Tavoitekustannusten määrittäminen ajoissa 
eri suunnittelupaketeille ja jatkuva (nopea) 
kustannusten arviointi

• A3-vaihtoehtojen vertailu
• Vaihtoehtojen rinnakkainen suunnittelu (Set-

Based design)
• Etujen perusteella valinta (Choosing by

advantages) 
• Last Planner®

• BIM + VDC

OO



TVD-Prosessin onnistumisen edellytykset
• Riskin ja ansainnan mahdollisuudet 

täytyy jakaa tasaisesti, kaikilla pitää 
olla kannustin ponnistella hankkeen 
eduksi

• Eri osapuolten aikainen 
osallistaminen on välttämätöntä

• Rahan on liikuttava hankintapakettien 
välillä tietoisesti ja hallitusti

• Tilaajan aktiivinen osallistuminen on 
välttämätöntä

• Tavoitehintojen muodostuminen on 
oltava läpinäkyvää

• Onnistunut suunnittelun johtaminen 
ja osapuolten osallistaminen

OO



Best Practices for User Integration During the 
Design Process

• Käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessi on suunniteltava 
äärimmäisen tarkasti, ja roolit on oltava selkeät kaikille osallistujille.

• Käyttäjällä on oltava tarvittaessa selvä päätöksentekijä, jotta 
ristiriitaiset mielipiteet saadaan ratkottua käyttäjän osalta.

• Luotava prosessi myöhäisille käyttäjämuutoksille.
• Käyttäjätapaamisten tulosten yksiselitteinen dokumentointi on 

vaikeaa, avuksi on käytettävä valmiita lomakkeita ja kyselyitä.
• Käyttäjän toiveiden vertailu -> A3 analyysit.
• 1:1 mallihuoneilla on tärkeää kehittää nimen omaan helposti 

toistettavia huoneita (wc:t, potilashuoneet jne.)

OO



Out of the Hive and into the Garden: How the Big 
Room is Transforming our Culture

Big Room ei ole nössöille:
• Varsinkin suunnittelijoille on iso juttu 

”lähteä pesästä” / emoaluksesta
• Syntyy heti alkuun henkilökohtaisia 

negaatioita: tutut rutiinit rikkoutuu, 
työmatka voi pidentyä yms

• Uudet työkaverit, ”henkinen etäisyys” 
kasvaa varsinaiseen työnantajaan ja 
työkavereihin

Big Roomin pitää voittaa ihmiset 
puolelleen, esim:
• Tiimihenki nopeasti kehitykseen
• Vuokra-auto BR:n käyttöön
• Lisäksi muita etuja arjen muutoksien 

helpottamiseksi

UH



Effective Big Room for Design and Construction Phases
• Tilasta tehtävä muuntojoustava ja palvelemaan eri

käyttötarkoituksia (työskentely, kokous, työpaja) ja osapuolia
ei omiin siiloihin

• Kiinnityspintaa, joihin voi visuaalisesti esittää hankkeen
tilannekatsauksia

• Teknologia palvelemaan hanketta, esim. Smart boardit BIM:in
pyörittämiseen

• Valmistele agenda huolella ja varmista tarvittavien
osapuolten läsnä olo

• Fasilitoi ja kierrätä fasilitaattoria
• Tilaisuuden kesto tarpeeksi lyhyenä 60-90min
• Pysy asialistassa ja jos lipsuu, niin keskeytä (ELMO: enough, 

lets move on)
• Sovi yhteiset säännöt big roomiin ja noudata niitä

HJ



Effective Big Room for Design and Construction Phases

HJ



Lean lab 2
- Designing Design

• Suunnittelu johdettava Milestone- ajattelun
kautta

• Milestone puretaan suunnitelmapaketteihin ja 
paketit edelleen tehtäviin. Tehtäville 2-3vko 
aikaväli

• Lopusta alkuun aikataulutus lupausten ja 
vaatimusten kautta

• “Check in” riittävän usein, jotta tiedetään missä
mennään

• Jatkuva seuranta, jossa keskitytään tehtäviin, ei
valmiusaste-%

• Värikoodaus ja visualisointi helpottaa
hahmottamista

HJ



Lean lab 2
-Managing Design as an Information Supply Chain

Tietomallin 
plussat 

 Suunnittelun 
plussat

HJ



• Toimintamalli/työkalu päätöksentekoon, jossa lähtökohtana on erilaisten laadullisten ja
määrällisten tekijöiden (factor) etujen vertailu

– Ero vs tärkeys
– Kustannusta ei saa käyttää etuvertailun tekijänä
– Edut mahdollisuuksien mukaan numeraalisia tekijöitä (esim. Energiankulutus 1000kWh vs 1200 kWh), muuten

ajaudutaan subjektiiviselle asteikolle
• Mallin käyttö edellyttää

– Päättäjät ovat saaneet minimissään lyhyen briiffauksen teoriasta. Teoriatausta hieman monimutkainen, joten helposti
voi ajautua filosofiseen keskusteluun käytön järkevyydestä

– Oikeat päätöksentekijät ovat samassa huoneessa samaan aikaan
– Löytää tekijäkohtaisesti tärkein etu, johon muita etuja verrataan. Etujen tärkeyden arvioinnissa käytettävä riittävän

suurta skaalaa (esim. 0-300 tai 0-1000). Tämä vaihe vaatii usein muutamaan iteroinnin konsensuksen löytämiseksi
– Verrataan toimenpidekohtaisesti, jos jokin toimenpide tehdään (with) tai jätetään tekemättä (without)
– Tämän jälkeen voidaan siirtyä käyttämään excel-työkirja, jonne vertailtavat keissit viedään kustannustietoineen
– Excel-työkirja saatu käyttöömme ja sillä voi tarvittaessa laskea myös elinkaarikustannuksia tietyin rajoituksin (esim. 

kustannusnousutekijää ei huomioida)
– “Vertailutyöpajan” vetäjältä vaaditaan vankkaa fasilitointikokemusta ja työkalun osaamista

• Numerot eivät tee päätöksiä. Ihmiset tekevät!

Choosing by advantages

ML



Collaboration vs Cooperation: building healthy 
project teams

• Collaboration vs cooperation  yhteistyön tulos
vs yhteistyö

• Hyvän projektiryhmän pitää olla fiksu&terve
• Projektiryhmät perustetaan fiksuuteen

perustuen, jolloin fokus on “insinöörimäisesti” 
numeroissa, prosesseissa ja
teknologiassa/työkaluissa

• Toimivan projektiryhmän rakentamisessa
huomioitava myös “pehmopuolen” asiat. 
Yleensä ei ymmärretä projektiryhmän terveyden
vaikutusta projektiryhmän suoritukseen

• Asiantuntijuus pitää höystää terveen
projektiryhmän ominaisuuksilla

ML



Creating a dynamic team to focus on patient care 
when decisions are made

• Asenne kuntoon: on kyse
terveydenhuollosta, ei rakennuksesta

• Rakennetaan integroitu projektiorganisaatio
– ICDC = integrated center for design and 

construction
• Sitoutuminen hankkeeseen
• “Saamme olla yhdessä vuoteen 202x ja

olemme töissä ICDC:ssä”

– Projektin huoneentaulu
• Miksi olemme täällä
• Rakennetaan yhteisö

– Kaikki mukana

ML



How we finished design 2 months early
with a better product

• Aineistoa ei löydy, mutta jotain 
muistiinpanoista:

• Suunnittelu ositettiin pieniin osiin
• BIM malliin aikataulutettiin projektin 

eteneminen
• Ylläpidettiin yhteistä scorecardia

edistymisestä
• Muistaakseni tämä oli pohjimmiltaan melko 

”insinöörimäinen” ja systemaattinen tapa 
johtaa suunnittelua, osoittaa perus 
projektinjohtamisen voiman.

Hyvä vertaus 
legopalikoista: toinen lapsi 

avasi kaikki legopaketit 
kerralla ja koetti koota 
niitä samaan aikaan –
tuloksena melkoinen 

sotku. Toinen lapsi kokosi 
paketin valmiiksi ja siirtyi 
sitten seuraavaan – ja sai 
kaikki pian valmiiksi. Tätä 

on virtaus!

JS



Continuous improvement using metrics
/ Peter Ukstins, Davis Construction
• V-uilun uhallakin sanon, että tämä vaikutti systeemiltä 

jollaisia minäkin kehittelin 90-luvulla (eikä niistä tosin 
ole päästy täysin eroon tänäkään päivänä.)

• Siis projektien raportointisysteemi johon oli koottu 
erilaisia projektin tilaa kuvaavia asioita. Monetkaan 
niistä eivät olleet numeerisia vaan on/off toteamuksia. 

• Mittareissa korostuivat turvallisuus ja laatuasiat, mutta 
niihin on Suomessa kehitetty (öhöm!) paljon 
tehokkaammat työkalut.

• Näistä koottiin firman johdolle yhteinen excel –lakana.
• Esityksestä iso osa koski sitä, miten itse mittausprosessi 

oli leanattu niin että tulokset saadaan johtajan pöydälle 
haluttuun aikaan.

• ? Eivätkö ole kuulleet online –
BI/raportointijärjestelmistä?JS



Toiminnan 
virtautus

• Suunnittelu- ja rakennusvaiheen 
virtauttamisen periaatteet

• Työkalut: Last Planner, 
tahtiaikasuunnittelu, VSM

• Kokemukset, ohjeet toiminnan 
virtautuksesta

Aikataulu syntyy tarvittaessa 
vaikka perälautaan.



Villego

HR



Takeaways
• Villego “peli” on 

loistava tapa 
harjoitella ja kuvata
LPS kaikkia eri
vaiheita, tuoda
tuntuma siitä miten
kokonaisvaltaisesta
Lean työkalusta
LPS:sä on kyse

Villego

It’s about Pull
Planning

HR



Key Learnings
• LPS on monivaiheinen
TARVEAIKATAULU “As Needed” (perustuu
sopimusaikatauluun ja sen sisältämään
ajatukseen mitä pitäisi tehdä)
1. Master planning = Yleisaikataulu

 Korkean tason aikataulusuunnitelma jossa ei
detaljitason tietoa

 Sisältää välitavoitteet jotka projektile on asetettu
 Kriitinen polku näkyviin

2. Phase planning = Vaiheaikataulu
 Yhteistyössä rakennettu imuohjattu aikataulu “Pull 

Plan”
 Keskittyy luotettavien lupausten antoon ja eri

vaiheiden välillä
 Tehdään lopusta alkuun
 Liitä yhdessä sovitut vaiheet nyt aikatauluohjelmaan

tms. Ja lähetä osapuolten hyväksyttäväksi

Villego

HR



Villego
Key Learnings

3. Valmisteleva aikataulu

 Esim. 6 viikkoa eteenpäin katsova
aikataulu

 Keskittyy esteiden poistoon ko. Jakson
ajalta

 Tunnistetaan esteet Esteloki
 Luotettava lupaus tunnistettujen

esteiden poistamiseksi
 Esitystapana esim jana-aikataulu
 Päivitetään n. 2 viikon välein

HR



4. Viikkosuunnitelma
 Luotettavat lupaukset seuraavalle

viikolle
 Missä meidän on oltava seuraavan

viikon lopussa?
 Mikä on suunitelmamme että

saavutamme tavoitteen?
 Detaljitasoinen

 Mitä?
 Missä?
 Milloin?
 Kuka?

 TTP Tehtävien toteutumisprosentti (PPC) 
Hyvänä mittarina siitä MITEN 
LUOTETTAVASTI olemme toteuttaneet
suunnitelmaamme

Villego
Aloita LPS jalkautus 

tekemällä 
viikkosuunnitemat

Teamin kanssa 
yhdessä

HR



Engaging Front Line Team Members to Improve Workflow

• Key points:
– Make production assignments small, visible and flowing
– The amount of work must be achievable and make 

sense to the worker
– Production involves all project delivery contributors

• Takeaway: 
Collaboratively design small, rapid task agreements 
and focus on what is important to front line worker 
success

AK



AK



Value Stream Improvement
Value Stream Improvement is a system-level, problem-solving 
method designed to aid organizations and individuals with the 
improvement of any process that is not functioning in an optimal 
way. This interactive workshop will utilize case studies to take you 
through EVERY step of the value stream improvement process. 
The participants will be able to define projects and create 
alignment with senior leaders and their business problems, use 
fundamental lean mapping tools to address issues in the value 
stream/plan and implement a lean value-stream improvement 
project to achieve sustainable gains.

Presenters: Jim Luckman ja Tom Shuker

MS



MS

Kuvissa on kuvattu VSM eri vaiheet 
sekä niiden eri alivaiheet



MS

Preparation-
vaihe

Future-vaihe
Current state-
vaihe

Planning-vaihe



Panel 22: Lean for TI: Investing Time, Not Wasting Time - Utilizing 
Lean Tools and Methodologies on Small Projects

Pienen projektin haasteet: (välillä vähän isompienkin)

Testattu ratkaisu työkaluineen, joka toimii!!!!

LM



Panel 22: Lean for TI: Investing Time, Not Wasting Time - Utilizing 
Lean Tools and Methodologies on Small Projects

Huom!
Pomon sijainti

LM



Panel 22: Lean for TI: Investing Time, Not Wasting Time - Utilizing 
Lean Tools and Methodologies on Small Projects

VISUALISOI!

YKSINKERTAISTA!

LM



Engaging Front Line Team Members to Improve Workflow

Kannattaa perehtyä 
alustuksen materiaaliin 
kokonaisuutena!!

LM



Training: Last Planner system for Design Teams

• LPS käy 
suunnittelutehtävien 
suunnitteluun ja 
ohjaukseen hyvin 
samaan tapaan kuin 
tuotannossa.

• Oleellisia asioita 
suunnittelun 
johtamisessa:

– Kommunikaatio
– Milestones / 

välitavoitteet 
tahdittavat 
kokonaisuutta

– Oleellista säännöllisyys 
ja systemaattisuus

JS



Training: Last Planner system for Design Teams

JS

• Oleellista on 
riippuvuusketjujen 
määrittäminen. Se tehdään 
kaksiosaisilla lapuilla, joissa 
kuvataan tehtävä ja sen 
edellytykset.



• Hyviä juttuja:
– Aloitetaan välitavoitteiden 

määrittelyllä – se tahdittaa 
suunnittelua

– Jos homma ei toimi, julistetaan 
”breakdown” – pysäytetään 
kaikki ja parsitaan uudestaan 
tyhjältä pöydältä

– Älä oleta, että muut 
ymmärtävät mitä lapuilla lukee 
tai mistä puhutaan – selvennä!

– Tärkeätä määritellä 
suunnittelun viikkosykli ja pysyä 
siinä

– 15 min check in – saadaan 
nopea tilannekatsaus ja sitten 
keskitytään tulevaisuuteen

Training: Last Planner system for Design Teams

Kurssilla 
harjoiteltiin 
tehtävien 
ketjuttamista.

Your problem = 
team’s problem!

JS



Tiedon 
integrointi

• Tietoteknisten työkalujen soveltaminen
• Tiedonhallinnan johtaminen ja prosessit



Achieving SCRUM in VDC – Going for 400 %

• Mallinnustyöryhmissä on sovellettu SCRUM-viitekehystä hyvällä 
menestyksellä:
– Mallintaja jaettu 2-3 mallintajan ryhmiin suunnittelualoittain
– Tehtävät SCRUM-taululla (to do – doing – done), jonka ääressä 

päivittäiset huddlet
– Työ rytmitetään SCRUM-oppien mukaisesti huolellisesti 

suunniteltuihin sprintteihin

OO



LEAN LAB 4
Tietomallipohjainen aikataulu:
• Suurin hyöty nyt: saadaan koko 

hankeorganisaatio ymmärtämään 
tavoiteltu rakentamisjärjestys

• Suurin hyöty tulevaisuudessa: Last
Plannerin tukena tietomallipohjainen 
aikataulu

Vaatimuksia Last Planner Tiimille:
• BIM Champion mukaan

UH



Ihmiset ja 
osaaminen

• Osaamisen kehittäminen
• Muutostilanteen johtaminen
• Motivointi, henkinen hyvinvointi
• Yrityslaajuisen muutoksen 

aikaansaaminen
• Asenteet ja Lean ajattelu



Kata
Improvement & Coaching

http://www-personal.umich.edu/~mrother/Homepage.html

Mike 
Rother:
Toyota 
Kata

AK



ToyotaKata
• Slideshares

http://www.slideshare.net/mike734/presentations?order=popular
• Videos

https://www.youtube.com/user/734mike
• About the Toyota Kata Research

http://www-personal.umich.edu/~mrother/KATA_Files/Research.pdf

KATAA tarkoittavia käännöksiä tai määritelmiä:
- Tapa tehdä jotain; menetelmä tai rutiini
- Kuvio tai malli
- Ennalta määritelty liikesarja, koreografia
- Tavanomainen menettelytapa
- Koulutusmenetelmä tai –harjoitus
- Tapa pitää kaksi asiaa samassa suunnassa tai synkronoitunaAK



AK



AK



(Manager)

THE IMPROVEMENT KATA
+ THE COACHING KATA

KEY POINT:
It’s a methodology for developing people

to meet challenges

Improvement
Kata

Coaching
Kata

Understand 
the 

Direction or
Challenge

Grasp the 
Current 

Condition

Establish 
the Next 

Target 
Condition

Experiment
Toward the 

Target 
Condition

‘Executing’
Coaching 

Cycles
‘Planning’ Coaching Cycles

Learner

Coach

AK



Lean Thinking

Check out the forthcoming book Zombie Thinking on 
how to create positive neuroplastic environments for parents 
and business owners to creating Unconsciously Competent Leaders

Waste is eliminated by:
• Increased post synaptic receptors 

(more captured neurotransmitters)
• Stimulated long term potentiation 

(less repetition is needed to retain information)
• Optimized system processing which supports optimal 

sensory processing
• Cognitively primed anticipation which creates prescience 

and improves intuition
• Improved pattern recognition, critical to identifying and 

eliminating waste

• Key point:
Only non-digital “robust” 
stimulation can change 
the brain quickly!

Think about QSE:
ALERTNESS
in Quality, Safety, 
Environment 
issues and 
anything else as 
well!AK



Emma Seppälän onnellisuusteesit:
1 Hengitä. 
Yksinkertaisin rentoutumiskeino on usein vaikein muistaa. Stressaantuneena hengitys on nopeaa, 
rentoutuneena syvää. Hengitä rauhallisesti, ja annat keholle aikaa rauhoittua ja palautua. Jos 
hengitykseen keskittyminen onnistuu pommi-iskuun joutuneelta sotilaalta, se onnistuu myös sinulta.

2 Ole armollinen itsellesi. 
Myötätunto ei ole pehmeää, se on fiksua. Uskomme liikaa ”vahvuuksiin”, ja se rajoittaa
tekemistämme ja estää kehitystämme. Usko vahvuuksien sijaan vaivannäköön ja oppimisen
mahdollisuuteen.

3 Tee vähemmän. 
Multitasking ei tee onnelliseksi. Monen asian tekeminen samanaikaisesti johtaa vain stressiin ja
siihen, että emme tee mitään hyvin. Hetkessä eläminen tarkoittaa, että keskittyy yhteen asiaan.

4 Tee jotain ihan muuta.
Seppälä korostaa, että luovuus syntyy joutilaisuudesta. Ruoki aivoja hetkeksi Excelin sijaan jollain, 

mikä tekee sinut onnelliseksi. Lyhytkin tauko kesken työpäivän johtaa tehokkuuden lisääntymiseen.

5 Elä hetkessä. 
Carpe diem on klisee, jossa on aitoa potkua. Jahtaamme tulevaisuuden onnellisuutta, vaikka
Harvardin tutkimuksen mukaan ihminen on surkea ennustamaan, mikä tekee hänet onnelliseksi
tulevaisuudessa. Panosta onnellisuuteen nyt.Emma Seppälä: Tieteellinen johtaja myötätunnon ja altruismin tutkimus- ja

koulutuskeskuksessa, Stanfordin yliopistossa. Psykologian tohtori Stanfordin yliopistosta. 
Opiskellut myös Yalen ja Columbian yliopistoissa.

AK



How to Foster a Team Culture for a Successful Project
All for one, one for all – This is how we succeed

• VDC (BIM) – building information models 
overlapping – collaboration

• Use of Lean Boot Camp
– Facilitated by On Point Lean (company)
– Introduced basic Lean concepts
– Games to demonstrate concepts

• Parade of Trades
• 5 S with Numbers

– Time to form relationships
– Building a common language

• WWP – Weekly work plans
– Initial opposition by teams (first)
– Promoted communication & planning
– Reflection = opportunity for growth
– Reduce re-work
– Builds camaradarie

KEY POINTS:
- Collaborate, really 

colaborate
- Manage project as 

network of 
commitments

- Optimize the whole
- Tightly couple 

learning with action
- Increase relatedness

REAL TAKEAWAY:
“Everyone left the project wanting to work together again”

TAKT TIME

AK



Keynote speaker Shawn Achor: The Happiness 
Advantage, Building Optimism to Create Change
Creating Sustainable Positive Change 
-> “Commit To Your Habit”

– 3 Gratitudes (Emmons & McCullough, 2000)
“Write down three new things you are 
grateful for each day.”

– The Doubler (Statcher & Penneboker, 2004)
“Write for 2 minutes a day describing one 
positive experience you had 
over the past 24 hours.”

– The Fun Fifteen (Babyak et al. 2000)
“Exercise for 15 minutes a day. This trains 
your brain to believe your behavior matters.”

– Meditation (Shapiro & Schwartz, 2005)
“Meditate for 2 minutes, focusing on your 
breath going in and out.”

– Conscious Act of Kindness (Achor, 2010)
“Write one, quick email first thing in the morning 
thanking or praising a member on your team.”

Summary: It's hard to find happiness after success 
if the goalposts of success keep changing.

Videoita:
https://www.youtube.com/watch?v=TBRy3QrRGFI
https://www.youtube.com/watch?v=GXy__kBVq1M

AK



Keynote speaker Shawn Achor: The Happiness 
Advantage, Building Optimism to Create Change
• Key points:

Lisää:
https://corpu.com/wwwmedia/webinar/happiness_jobaid.pdf
http://keithdwalker.ca/wp-content/summaries/g-k/Happiness%20Advantage.Achor.EBS.pdf

The Greatest Predictors 
of Success:
1. Optimism – The Belief 
that Your Behavior 
Matters
2. Strong Social 
Connection
3. Perceive Stress as a 
Challenge

AK



The Journey to developing A3 Thinkers

• Work time: 1/3 productive, 2/3 problem solving (Vishal Katria, Aryatra Training & 
Development Org)

• A3 journey
– Explore – tool focused
– Contemplate – process oriented
– Experiment – purpose driven
– Transform – cultural impact

• A3 initiative
– Unaware -> aware -> desire -> understanding -> ability -> competency -> mastery

Key points:
– A consistent problem solving method is valuable; but learning to adapt the thinking 

can lead to even greater success
– Well defined problem statements become easier if the right preparation is practiced
– Frustration and reflection are powerful tools in A3 Thinking
– Sometimes you just need a different tool to dig up the roots to make a difference

Takeaway:
The format and document are important but the real growth happens when we think right.

AK



Keynote speaker Brad Frank, Tulsa Tube Bending

• Lean is _________________________
• Lean programs don´t seem to work –

“Shingo Prize past winners have not 
sustained progress after winning the 
award.”

• Primary focus should be Human Resource 
Development : “Toyota says, they don´t first 
build great cars. They first build great 
people who build great cars.” – David Chao, Lean Sensei 
Int.

Takeaway: “Until you know what it really means, it doesn’t mean much.”

AK



Keynote speaker Brad Frank, Tulsa Tube Bending

Takeaways: 
- “You must be the change you wish to see.” – Mahtama Gandhi
- In KATA we trust!AK



Teräsrakenneyritys KL&A:n 4 menestykseen 
johtanutta ajatusta

1. Visio: Tarkan, koko yritystä johdattelevan vision muodostaminen, 
joka korostaa arvontuottoa ja ongelmanratkaisua

2. Arvoketjun optimointi: Altista arvoketjun eri vaiheet ja roolit 
toisilleen ja luo ympäristö innovaatioille

3. Yrityskulttuuri: Vahva yrityskulttuuri saa henkilökunnan toimimaan 
korkealla tasolla ilman miromanageerausta

4. Kumppanuudet: Älä valitse hankkeita numeeristen ominaisuuksien 
mukaan, vaan sen mukaan ketkä hankkeen parissa jo toimivat

OO

Panel 13: Lessons Learned from a Design-Build
Firm's 20+ year Experience with

Value Stream Optimization



Key Learnings

• Panosta Teamin rakentamiseen
projektin alussa

• Kasvata yhteisö jossa vallitsee
luottamus kaikkien välillä

• Keskustele haasteista jotka tulette
kohtaamaan

• Yhteinen projekti = Yhteinen Prosessi
• Etsi ARVO ja tee siitä näkyvä yhteinen

tavoite
• Panosta hyvään tiedonkulkuun
• LEAN konsulttin käyttö on suotavaa

alussa ja tarvittaessa projektin aikana

Building Lean from the ground up

Takeaways

• Value Stream Mapping on hyvä
tekniikka Projektin yhteisen
prosessin kuvaamiseen

• LPS paras työkalu Teamin
rakentamisen kannalta

• Share point toimii hyvin yhteisen
projektin yhteisenä
tiedonlähteenä

• Recognition Wall tuo ARVON esiin
ja konkretisoiHR



Key Learnings
• Siiloutunut organisaatio

aiheuttaa tiedon
hajautumista

• Team koostuu kaikista
osapuolista omistajasta, 
suunnittelijoista, 
rakentajista ja
loppukäyttäjistä

Peering into the Crystal Ball

Takeaways
• Luo prosessi
• ota käyttöön jokin hyvä

alusta tiedon jakamiseksi

HR



Key Learnings
Lean thinking

Takeaways

HR



Key Learnings:

Panel 17
Implementation of Lean Construction: By the Wrong People, At the Wrong Time, 

Under the Wrong Circumstances

Takeaways:

Homma alkaa 
toimia kun 

keskitymme 
tehtävään TEAMINÄ

HR



LEAN LAB 3

Kaizen warriors:
• Kaizen warrior: kehitysideita esittävä 

työntekijä (vrt. amerikkalainen 
”employee of the Month”)

• -> näkyvä palkitseminen yms.
• Mahdollisuus nousta Kaizen

masteriksi yms
• (esitys puuttuu guidebookista)

UH



Beyond the RFI: CYA to CBA - managing team 
behaviors in communication

• Yhteistyön tulos on kolmijalkaisen
jakkaran istuin

– Jalka 1: viestintä
– Jalka 2: osaamisen johtaminen
– Jalka 3: työn seuranta

• Sovita työkalut prosessiin, ei
prosessia työkaluihin

ML



The Lean journey: An insider’s view – creating a 
culture of collaboration

• Valmius muutokseen on top-down, 
eli johdon sitoutuminen valuu
projektitasolle asti

• Tunnistettuja esteitä
– Johdetaan toimintaan numeroiden (historia) kautta

eikä tekemisen kautta
– Yritysten sisäinen kilpailu ja tuloksentekovaatimukset

 ei ymmärretä/uskalleta investoida Leaniin, koska
lyhyellä aikavälillä tuloksentekokyky “droppaa”

– Paras asiantuntija ei ole paras kulttuurimuutoksen
tekijämuutosprosessissa “juniori voi olla seniori” 
(asenne kohdallaan)

– Rekrytoidaan saman muotin mukaisia ihmisiä

• Keissinä esitetyn Jasonin
henkilökohtaisen muutosmatkan
avainviesti

ML



• Haluttiin satsata Leaniin, koska nähtiin mahdollisuus parantaa yrityksen
– Kasvua
– Kannattavuutta
– Henkilöiden kehittymistä
– Toiminnan tehokkuutta

• Kahden yrityskeissin pohjalta muutosmatka vie aikaa n. 3-5 vuotta. Tunnistettuja vaiheita muutoksen
aikana

– Vuosi 1: havaitse vuosi 2: tutustu vuosi 3: sitoudu vuosi 4: toteuta vuosi 5: laajenna
• Henkilöiden kehittäminen/kehittyminen on kriittiinen menestystekijä kulttuurimuutoksen läpiviemiseksi. 

Fokusalueiden top3:
– Rakenna Leanin osaamisperusta koko yritykseen
– Määrittele osaamisprofiilit, jotka sisältävät tärkeitä Lean-toimintaperiaatteita
– Luo henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat muutoksen edistämiseksi, esim. sisäiset Lean sertifioinnit eri työroolien mukaan

• Näin onnistut
– Johto ja esimieskunta sitoutuu
– Halu oppia muilta ole utelias
– Osallistu täysillä

Leading the change – Lean in construction – Building 
the lean enterprise

ML



Lean Coffee
Asioiden keskustelua / 
pohdintoja varten hyvä 
toimintamalli

MS



Pointit:
• 100 % heikosti alkavista projekteista päättyy huonosti 
• Projektiympäristö on jo muuttunut ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa dramaattisesti. Vanhoilla toimintamalleilla ja 

ihmisten vuorovaikutustavoilla ei päästä enää haluttuihin lopputuloksiin
• Ihmisten tulee tutustua toisiinsa paremmin projektin alkuvaiheessa, ymmärtää ihmisten erilaisuuksia ja hyödyntää 

erilaisuuksia. Lisäksi luoda yhteiset käsitteet, selkeät roolit, toimintamallit, jne. Em. asioihin löytyy yksinkertaisia työkaluja ja 
löytyvät aineistosta.

• Tunnistaa, mistä tulemme puhumaan paljon projektin aikana ja puhua siitä jo heti projektin alussa 
• Venemalli, 10 ihmistä veneessä; 3 soutaa (vihreät), viisi hengailee (keltaiset) ja 2 myrkyttää ilmapiiriä ja toimintaa (punaiset)

Takeways
• Aivan liian vähän projektin alussa käytetään aikaa siihen, että ihmiset tutustuvat toisiinsa ja ymmärtävät toistensa 

erilaisuuksia _> luottamuksen rakentaminen

• Keskittyä venemallissa “keltaisten” ihmisten kehittämiseen, jotta osasta heistä tulee vihreitä ja hyödyntää. Mitata värit ja 
tuoda se läpinäkyväksi ”punaisille” 

Creating the culture of high performance teams
Pointit ja takeaways

LM



                                                                                    
   

 
Talents and Work/Decision Style Exercise 

 
Dominant 
Category 

Definition of each Category Potential Characteristics of Preferred 
Approach to Work and Decision Making 

Connect Talents used to create, develop 
and sustain relationships with 
others over time 

Learn and work well with and from others. 
Likes to think with others, work on small 
teams, make sure that people are 
respected and included.  

Reflect Talents that involve the way 
people gather, process and make 
decisions with information and 
mental images 

Heavy thinker/processors. Often need a 
quiet space to focus. May prefer individual 
work. Wants to read ahead of time, be 
prepared. Prefers facts over opinions or 
instincts. 

Energize Talents that involve the way one 
pushes oneself toward results 

Always on the go/action oriented. Need to 
be able to move freely to get things done. 
May not work well in restricted or cramped 
spaces. Getting up and moving around is 
helpful to stay engaged. Wants to be onsite 
where the work is happening. Likes to 
figure it out as they go.  

Mobilize Talents used to see capabilities 
and motivate others to action 

Skilled at motivating others. Engaged when 
leading or presenting to people. Often likes 
to visualize thoughts. Likes to think out 
loud. The energy of the group is a primary 
gain or drain.   

 
Step 1: While you are likely to have talents in more than one category, your most dominant 
category is the one that best describes you or that you most relate to. Below are some 
questions to help you decide: 

1. Do you learn best from/with others? 
2. When problem solving, do you like to talk through things? 
3. Do you deeply enjoy people and like to cultivate relationships with others? 
4. Are you “in your head” a lot? 
5. When problem solving, do you like to think through things thoroughly? 
6. Do you “recharge” by being alone? 
7. Do you have trouble sitting still? 
8. When problem solving, do you learn by doing? 
9. Are you super goal oriented? 
10. Are you always in front of the room teaching/leading others? 
11. Do you enjoy meeting new people? 
12. Are you a natural leader, even when not in a position of authority? 

LM



• Ex-navy Seal upseeri Fussell kertoi 
organisaatioiden kehittämisestä 
pohjautuen kokemuksiin erikoisjoukkojen 
taistelusta Al Qaidaa vastaan.

• Selkeiden rintamalinjojen ja hierarkkisen 
sotilasorganisaation sijaan vastassa on 
nykyään jatkuvasti muuntautuva verkosto 
tiimejä, joita ei voinut tuhota perinteisellä 
tavalla eliminoimalla johto.

• Tämä johti kriisiin ja strategiamuutokseen 
USA:n sotavoimissa, omiakaan joukkoja ei 
voinut enää johtaa hierarkkisen ja jäykän 
komentoketjun avulla.

• Sen sijaan muodostettiin iskujoukkojen 
verkosto, jotka toteuttivat 
primääritehtäväänsä itsenäisesti annetun 
mandaatin ja edellytysten mukaan.

Oppeja nykypäivän organisaatioille
• Yksittäisten tiimien sisäisen 

joukkuehengen nostattamisen 
sijaan on suosittava laajempaa 
ymmärrystä, tiedonkulkua ja 
yhteistyötä tiimien välillä 
osaoptimoinnista kokonaisuuden 
optimointiin (taistelu  sota).

• Nykypäivän johtaminen vertautuu 
puutarhan hoitamiseen: istutetaan, 
luodaan edellytykset ja valvotaan –
mutta annetaan tiimien toimia ja 
”kasvaa” itsenäisesti.JS

Chris Fussell: Building team of 
teams (keynote speech)



Steppingstones to companywide process improvement

• Kooste Sundtin tavasta edistää Lean 
prinsiippien käyttöä yrityksessä. 
Ihmisten sitouttaminen ja koulutus 
korostuivat, mitään hokkuspokkusta 
tästä ei löytynyt. 

Case: Sundt Construction

JS



Implementing Lean thinking

• Jotenkin nämä yrityscaset vaikuttivat paljon paremmilta 
kuultuina, esiintymisen jenkit osaavat. Esitysaineistot 
ovat hyvin pelkistettyjä ja nätisti kuvitettuja.

• Muistiinpanoista sentään jotain:
• Heti aluksi pitää tehdä Lean käsitteistö selväksi, 

kansanomaistaa ne ja sopia sisällöistä tarpeen mukaan.
• Merkittävää on, että Skanska on myös kouluttanut yli 50 

asiakasta!
• Saavutettava nopeita, merkittäviä parannuksia heti 

alussa
• Multitaskaus tappaa kehittymisen – keskityttävä
• Työkalujen käytöstä siirryttävä kulttuurin kehittämiseen
• Täälläkin korostetaan ihmisten merkitystä muutoksessa
• WHY on tärkein kysymys
• Kypsyyttä voi mitata kysymällä asiakkailta miten hyvin 

arvon tuotto on sisäistetty (asiakas määrittelee arvon!)

Case: Skanska, Boston/New England office

JS



How to motivate people to imlement your safety
program / John Zachara, Integrated Facilities Solutions

• Esitys ei auennut, mutta muistiinpanoista muutama hyvä pointti:
• ”Ennen” laskettiin että 1 kuolonuhri/mrd $ volyymi on hyväksyttävä taso, nyt tapaturmia 

mitataan tarkoin ja ne pyritään eliminoimaan täysin
• Ihmisen suoritukseen/turvallisuustoimintaan vaikuttaa merkittävästi stressi, ravinto ym. 

elämäntavat  oireina väsymys, päänsärky jne.
• Turvallisuus on tunneasia, ihmisiin ei voi vaikuttaa (pelkästään) rationaalisin perustein

– Esiintyjä oli havainnut, että edes kuolemalla pelottelu ei useinkaan auttanut. Sen sijaan 
rakennusalan ammattilaiset pelkäävät eniten itsenäisyyden menettämistä. Uhkakuva 
siitä että joutuu pyörätuoliin muiden hoivaamaksi on kuulemma pelottavin mahdollinen 
uhkakuva!

• Sokerina pohjalla oli hyvä stoori siitä miten eräs vastahakoinen työntekijä saatiin käyttämään 
suojaimia. Tälle luvattiin, että saa olla ilman suojaimia sillä ehdolla että tuo siihen vaimoltaan 
kirjallisen luvan. Seurauksena oli, että vaimo soitti työnantajalle ja vannotti, että jos mies 
vielä on työmaalla ilman suojaimia, soittakaa minulle, niin laitan tämän kuriin. Mies käytti 
suojaimia siitä pitäen.

JS



Havaintoja Gemba
Walk -työmailta

• Gemba walkin toteuttaminen
• Kiinnostavia havaintoja käydyiltä työmailta



Training Gemba walk: How to do a gemba walk

What is Gemba? Takeaways:
- Luo ihmisiä kunnioittava ja luottamuksen ilmapiiri
- Fokusoi arvontuottajiin eli myyjä, suunnittelija, rakentaja, asentaja, valmistaja
- Kysy mitä (what) ja sen jälkeen miksi (why)
- Kahdenlaisia Gemboja, valmis teema ja valmiit kysymykset sekä 

valmistelemat ja havainnoiva
- Tee aina yhteenveto ja palaute, jotta respekti ja luottamus säilyy. Tarvittaessa 

PDCA-ympyrät jatkuvan parantamisen takaamiseksi.
- Esimiehet (työnjohto) mukana etenkin alihankkijoita koskevissa Gemboissa

Työkaluja jaettiin perjantain kierroksella

LM



LM



Key learnings
• Toimii hyvin käytännössä – jatkuvan parantamisen työkalu
• 5S – Think Lean – How & Why? Do not teach or preach!
• Siistein työmaa jossa koskaan olen käynyt. Kaikki tavara JIT –

periaatteella työmaalle ja suoraan asennuspaikalle.
• Daily hudle – toimii! => vastaavan mestarin ykköstyökalu

kun sovitetaan aliurakoitsijoiden töitä
• PPC mittaus arkipäivää (average +80%)
Take aways
• Tilaaja oli asettanut vaatimuksena urakoitsijalle
• Urakoitsijoiden asenne rautaa
• Tekivät yhdessä Gemba sessioita säännöllisesti
• Kunnioita naapureita ja “siviilejä”

Gemba basics at Legacy Charter School

KP



• Kohde on kuulemma sama missä
toteutettiin aikanaan Manhattan-projektia, 
nyt siitä ollaan muuntamassa astrofysiikan
labraa; sisältää korjausosan ja
lisärakennuksen.

• Pääsimme katsomaan toimistoa, missä
esiteltiin ansiokkaasti käytettyjä Lean-
tekniikoita. Työmaan näimme vain 
ulkopuolelta, suurehkolla vierailijajoukolla
ei ollut asiaa itse työmaalle. Seurasimme
kuitenkin lasijulkisivun koostamista ja
teimme havaintoja ja haastattelimme
työnjohtoa.

• Näimme myös läheltä piti- tapahtuman kun 
ilmeisesti palosuojausmassaa kuljettava
letku pärähti hajalle lasien nostimen
osuessa siihen; liian monta työvaihetta
päällekkäin samassa kohteessa!

Gemba walk at University of Chicago 
Laboratory of Astrophysics Research

Tässä näkyy 
miten nostin 
ja letku ovat 

lähekkäin. 
Toisen on 
annettava 

periksi!
JS



Gemba walk at University of Chicago 
Laboratory of Astrophysics Research

Seinät oli 
tapetoitu pull-
planeilla ja 
visuaalisilla 
elementeillä. 
Työnjohto käytti 
seinätauluja 
aktiivisesti.

Töitä koordinoitiin 
jämäköissä 

viikkopalavareissa.

Lean prinsiippejä 
iskostettiin mieliin 

seinätauluilla.

Seinältä löytyivät niin esteloki kuin PPC-
seuranta. Kolmas taulu oli parkkilupa…

Smartboardia käytettiin vain julisteiden 
kiinnitysalustana. Visuaalisuus vei voiton.

JS
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