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Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää hukan poistamiseen, asiakkaan kokeman arvon maksimointiin ja jatkuvaan 

parantamiseen. Jotta rakentamisen tuottavuus voi parantua, on muutosten lähdettävä liikkeelle jo suunnittelupöy-

dältä. Tule oppimaan, mistä Leanissa on kyse ja kuinka siihen liittyviä oppeja voidaan hyödyntää suunnittelutyön 

kehittämisessä. 
 

Siirtyminen kohti Leanin mukaista toimintaa mahdollistaa 

lukuisia hyötyjä kuten työn laadun ja tuottavuuden parane-

misen sekä läpimenoaikojen lyhenemisen. Kyseessä on jat-

kuva muutosprosessi, jossa pyritään kehittymään pienin as-

kelin kohti parempaa saavuttaen yhä enemmän hyötyjä pit-

käjänteisesti työskentelemällä.  
 

Rakennusalalla korostuvien aikataulusuunnittelun ja aikai-

sen integraation menetelmien ja työkalujen lisäksi Lean tu-

lee nähdä erityisesti ajattelutapana. Asiakasarvon ja pro-

sessin virtauttamisen ymmärrys luo pohjan muutokselle, 

jota erilaiset Lean -työkalut auttavat viemään eteenpäin. 

 

Koulutuksessa esitellään yleiskuva Leanista ja sen perusperiaat-

teista. Opetuksessa paneudutaan suunnittelussa sovellettaviin kes-

keisiin työkaluihin sekä ennen kaikkea Lean-ajattelun kokonaisvaltai-

sen ymmärryksen syventämiseen. Havainnollistamisessa hyödynne-

tään useita käytännön esimerkkejä ja vuorovaikutteisia menetelmiä. 

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa: 

 Leanin 14 periaatetta 

 Virtaus- vs resurssitehokkuus 

 Last Planner  

 Target Value Design –prosessi 

 Suunnittelun ohjaus ja johtaminen 

 

Koulutuspäivä on tarkoitettu Leanista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneille. Koulutus sopii erityi-

sesti sellaisille henkilöille, jotka joko työskentelevät arjessaan Leanin parissa tai uskovat sen olevan todennä-

köistä tulevaisuudessa.  

 

Koulutuspäivän toteuttavat yhteistyössä Mittaviiva Oy ja Vison Oy. Kouluttajina ja alustajina toimivat Visonilta 

Lauri Merikallio ja Anders Nordström sekä Mittaviivalta Anssi Koskenvesa. Kouluttajillamme on vuosien koke-

mus Leanista rakennusalalla ja sen soveltamisesta käytäntöön.  

 
 

Koulutuspäivän hinta on 350 euroa sisältäen tarjoilut ja sähköisessä muodossa jaettavan monipuolisen materi-

aalin. Hintaan lisätään alv 24 %. 

 

Paikka: Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6.krs. Helsinki 

Kesto:  Klo 9:00 – 15:30. Tarjolla aamukahvit ja suolainen kahvileipä klo 8:30 alkaen 

Ilmoittautumiset 6.6.2017 mennessä: http://www.vison.fi/lomake.html?id=21519  
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