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MATKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

- Perehtyä maailman johtaviin integroituja kiinteistö- ja rakennusprojekteja    
toteuttaviin ja lean construction-toimintamalleja soveltaviin organisaatioihin ja 
näiden hankkeisiin

OHJELMAN TEEMAT

- sairaala- ja yliopistohankkeet sekä niiden rakennuttaminen, suunnittelu ja 
toteutus sekä kohteiden manageeraus integroiduilla projektitoimituksilla (IPD)
- Lean toimintaperiaatteet suunnittelussa ja rakentamisessa kuten

* TVD prosessi
* Big Room toiminta
* Tahtituotanto
* Esivalmistus ja logistiikka
* Alihankkijoiden integraatio
* asiakasarvon määrittäminen, asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutus

- Osallistujia Helsingin kaupungilta, Helsingin Yliopistolta, Finavialta, 
Liikennevirastosta, SRV:ltä, RakLi:sta, Vison:lta ja HUSlta, yhteensä 12 henkilöä



Maanantai: Sutter Health 
Yleishyödyllinen terveyspalveluiden tuottaja, jonka vuosittainen sairaaloiden 
investointiohjelma 500 M$.
- koko suunnitteluryhmä Big Roomissa (yli 200 hlöä), suunnittelijoiden panos 
vähenee luonnossuunnittelun jälkeen, detaljisuunnittelu toteuttajille / 
tuoteteollisuudelle
- tahtiaikataulu (hyöty tulee läpimenoajan lyhenemisestä)
- IPD taloudellinen riski 90 % tilaaja 10 % ”trade partners”, riskit vakuutettu
- luotettavat kumppanit hankkeesta toiseen (myös ihmiset)







Maanantai: Boulder Associates

- 130 työntekijän arkkitehtitoimisto
- erilaisilla Lean metodeilla pystynyt tehostamaan toimintaa merkittävästi (ylityöt
vähentyneet, laskutustaso noussut)
- suunnittelun viikkotyöohjelma (Scrum = projektin hallinnan viitekehys), ryhmä arvioi 
suunnittelutehtävien vaikeutta, keskustelee siitä ja tarvittaessa jakaa pienempiin tehtäviin



Tiist1ai: Herrero Builders

- 1955 perustettu rakennusliike, liikevaihto n. 1 miljardi USD
- 2007 ottivat käyttöön Lean periaatteet toiminnassaan
- asiakkuus ja kumppanuus

* kaikki samaan tilaan ja kysytään mitkä on kenenkin arvot
* 4-5 asiaa mitä kukin haluaa työltään
tai hankkeelta

”Disagreements are lack of information.”

“Collaboration without a goal isn’t collaboration.“



Tiistai: Herrero Builders

- työn resurssisuunnittelu tapahtuu ensin ns. käänteisen aikataulun avulla. Hankkeen työt 
käydään yhdessä kauppakumppaneiden läpi, jonka jälkeen muodostetaan 
tahtiaikataulu.

Keskiviikko: Lean In Public Sector Confrence
University of California, Berkley



Torstai: Southland Industries

- Talotekniikkapalveluita tuottava yritys (liikevaihto 880 M$)
- Yhtiön arvot: jatkuva oppiminen, muiden kunnioitus, lisäarvon tuottaminen ja 
osapuolien välinen luottamus
- Lean koulutusta tehty 10 v. samoin IPD kokemusta

* yrityksen johto sitoutuu, työnjohto sitoutuu, mahdollistaa työntekijät sitoutumisen
* uusi työntekijä paritetaan IPD osaajan kanssa

- Tuotantoprosessi (esivalmistus, omassa 6.000 m2 tehdashallissa)
* impulssi tarpeesta tulee työmaalta => oma suunnitteluorganisaatio laatii tarkat
suunnitelmat => suunnitelmat tiedostona tuotantoon => esivalmisteet tehdään
hyvissä tehdasolosuhteissa (tuotantolaitteet, työergonomia, hukan minimointi,
JOT tuotanto) => nimikoidut tuoteosat työmaalle tarvittavine liitos yms. osineen
=> esivalmisteiden asennus nostimien tms. avulla (asennusaika lyhenee)

- Esivalmistus aina kun 3 putkea tai enemmän elementissä, 6 m pitkät elementit





Torstai: San Franciscon lentokenttä (SFO)

SFO:n lentokenttäprojekti 6.2 miljardin USD 
kehitysohjelma, käynnissä 2 kpl miljardin 
USD terminaaliprojektia
- Big Room ja työmaakäynti
IPD projekti julkisen tilaajan näkö-
kulmasta (tiukka hankintalaki)



Perjantai: UCSF

UCSF on mittava Lean Construction toimintatapoja 
hyödyntävä kampusrakentaja ja kiinteistösalkun 
omistaja. Heidän investointiohjelmassa on tällä 
hetkellä on noin 140 hanketta, joiden yhteisarvo on 
n. 2,7 miljardia USD.

Työskentelytapoihin kuuluu Target Valued Design, 
jossa hankekustannuksia seurataan säännöllisesti 
koko rakentamisvaiheen aikana. 



Perjantai: UCSF

Mission Bay hankkeen Big Room tilojen seinillä oli näkyvillä lean filosofian mukaisia 
ohjeita.



KIITOS !


