
LCI CONGRESS
-VALMENNUSPÄIVÄ 

4.5.2020

LISÄTIEDOT

Dipoli Otakaari 24, Espoo

Puolen päivän 

valmennukset: 

275 € + alv 24%

Laajemmat 

valmennukset: 

550 € + alv 24% 

Ilmoittautuminen:
Tapahtuman virallisilta 

sivuilta. 

Monipuolista LEAN-valmennusta 

kaikille rakennusalan toimijoille!

Early Bird –hinnat voimassa helmikuun loppuun asti!

Puolen päivän valmennukset: 240€ + alv 24%

Laajemmat valmennukset: 480€ + alv 24%

!
Ilmoittaudu ajoissa, viime vuonna lähes 

kaikki valmennukset myytiin loppuun!

PUOLEN PÄIVÄN VALMENNUKSET:

klo 8-12: Tehokas Big Room –toiminta • Leanin perusteet • Tahdin perusteet

LAAJEMMAT VALMENNUKSET:

klo 13-18: Takt Workshop EN • IPD Workshop EN

PAIKKA, HINNAT JA 

ILMOITTAUTUMINEN

Lisätietoa valmennuksista seuraavalla sivulla.

klo 13-17: Lean päivittäisjohtamisessa • Last Planner ja Villego

https://www.ril.fi/en/events/lean-construction-congress-2020/registration-info.html


Kuvaus Oppimistavoitteet

TEHOKAS BIG ROOM

-TOIMINTA
klo 8-12

Lauri Merikallio, Vison Oy

Piia Sormunen, 

Granlund Consulting

Uudistettu sisältö!

Valmennuksessa oivalletaan asioita 

alustusten, case-esimerkkien ja ryhmä-

töiden avulla. Ryhmätöissä käytetään Big 

Roomiin sopivia työskentelytapoja. 

Valmennukseen voi osallistua riippumatta 

siitä, onko osallistujilla jo kokemusta Big 

Room -työskentelystä.

• Big Room tilana, toimintamallina ja 

mielentilana

• Big Room -toiminnan johtaminen

• Täysipäiväisen, osa-aikaisen ja pie-

nen projektin Big Roomin perus-

taminen ja johtamisen käytännöt

• Big Room -toiminnan haasteet ja 

mahdollisuudet

LEANIN PERUSTEET
klo 8-12

Eero Moilanen, Vison Oy

Miika Ronkainen, Vison Oy

Valmennuksessa luodaan ymmärrys leanin 

keskeisistä periaatteista ja ydinasioista 

trendikkäiden termien takana. Ryhmätöiden 

ja käytännön esimerkkien kautta saadaan 

käsitys leanin ja siihen liittyvien menetelmien 

toteuttamisesta käytännön työssä.

• Leanin perusperiaatteet

• Hukan tunnistaminen ja poistaminen

• Yhteistoiminnan merkitys ja toteutus

• Keskeiset lean-työkalut ja 

-menetelmät

TAHDIN PERUSTEET
klo 8-12

Aleksi Heinonen, Vison Oy

Rauli Hämäläinen, Vison Oy

Valmennuksessa käydään läpi tahtituotan-

non keskeiset periaatteet useiden case-

esimerkkien kautta ja käsitellään tahtituo-

tannon käytännön toteutusta osallistavin 

harjoituksin ja ryhmäpohdinnoin.

• Resurssi- ja virtaustehokkuus

• Standardoitu työ ja tasautettu 

tuotanto

• Tahtituotannon hyödyt, edellytykset 

ja sudenkuopat rakennushankkeissa

• Prosessi tahtituotannon 

suunnitteluun käytännössä

LEAN 

PÄIVITTÄISJOHTAMISESSA
klo 13-17

Jari Salo, 

Juuriharja Consulting Group Oy

Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy

Uutta valmennuspäivässä!

Valmennuksessa syvennytään vastaamaan 

työmaiden käytännön johtamishaasteisiin 

konkreettisten esimerkkien ja harjoitteiden 

kautta. 

• Työmaan johtamiskäytäntöjen 

muutostarpeet

• Päivittäisjohtamisen toimintamallit

• Esteiden poistaminen ja edellytysten 

varmistaminen

• Henkilöstön osallistaminen ja 

sitouttaminen

LAST PLANNER JA VILLEGO
klo 13-17

Eero Moilanen, Vison Oy

Miika Ronkainen, Vison Oy

Valmennuksessa perehdytään Last Plannerin 

käyttöön ja yhdessä suunnittelun hyötyihin 

käytännön tekemisen ja esimerkkien sekä 

simulaatioharjoituksen kautta.

• Last Planner –menetelmän käyttö ja 

hyödyt

• Rakennusprojektin osapuolten 

yhteistyön ja kommunikoinnin 

tärkeys

• Hukan tunnistamisen ja poistamisen 

merkitys
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Kuvaus Oppimistavoitteet

TAKT WORKSHOP 

klo 13-18

Lauri Merikallio, Vison Oy

Aleksi Heinonen, Vison Oy

+Kansainvälisen 

seminaaripäivän ykkösnimet!

Työpajakielenä englanti.

Työpajassa syvennytään laajasti tahti-

tuotantoon liittyviin eri tulokulmiin, joilla 

varmistetaan tuotantosysteemin onnistu-

minen. Alustuksissa ja pohdinnoissa käsitel-

lään viimeisimpiä kokemuksia Suomesta ja 

kansainvälisistä kärkiprojekteista. Tarkastelu 

ulotetaan käyttöönottovaiheesta 

suunnittelun virtautukseen asti.

• Tahtisuunnittelu ei-toistuvissa 

kohteissa

• Suunnittelun virtauttaminen

• Käyttöönoton vaikutukset 

tuotannon suunnitteluun

• Johtamiskäytäntöjen muutos

• Jatkuva parantaminen ja 

edellytysten varmistaminen 

• Osapuolten integrointi tahtiin

IPD WORKSHOP
klo 13-18

Anders Nordström, Vison Oy

Rami Tuokko, Vison Oy

Jani Saarinen, Vison Oy

+ Puhujia kärkiprojekteilta!

Työpajakielenä englanti.

Työpajassa kuullaan viimeisimmistä IPT-

hankkeiden kehityssuunnista sekä useista 

kymmenistä Suomen IPT-hankkeista 

ammennetuista opeista.  Vuorovaikutteisessa 

toteutuksessa osallistujat pääsevät 

haastamaan IPT-mallien konkareita ja 

askarruttaviin asioihin löydetään vastaukset.

• Erilaiset IPT-hankkeet Suomessa

• IPT-hankkeiden kilpailutuksessa 

onnistuminen

• Tilaajat muutoksen ajureina –suunta 

markkinoiden haastamisessa

• Kokemuksia IPT-hankkeiden 

kehitys- ja toteutusvaiheista

Laajemmat valmennukset, englanniksi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


