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Opastettu kierros Lean-tuotantotehtaalla! 

 
 Toyotan tuotantojärjestelmän (Toyota Production System,  
TPS, lean-tuotantomenetelmä) asiantuntijat opastavat sinua 
Toyotan tiloissa ja muissa historiallisissa perintökohteissa, 

kuten Nagoyan linnassa. 
- Esittelemme TPS:n olemuksen paikan päällä. - 

 
Toyota Production System (TPS, lean production method) experts  

guide you to Toyota related facilities and  
other historical heritage sites such as Nagoya Castle. 
－We will explain the essence of the TPS onsite.－ 

 

”Teollisuusmatkailu", jossa voit nähdä ja kokea japanilaiset tuotantolaitokset, houkuttelee kotimaisia ja ulkomaisia 

matkailijoita. Teollisuus on peritty Chubun alueella tekstiiliteollisuudesta autoteollisuuteen, rautatieteollisuuteen 

jne., mitä edelsi automaattisten kangaspuiden keksintö, joka johti Japanin teolliseen vallankumoukseen. Tästä 

syystä Chubusta on siunattu historiallisella ja kulttuurellisella teollisuuden pääomalla, ja jossa on monia 

huippuluokan tuotantolaitoksia. Viime vuosina uusia teollisuuden aloja, kuten lento- ja avaruusteollisuutta on 

kehitetty. Aichin prefektuurissa on myös mahdollisuuksia teollisuusmatkailulle, sillä voit päästä tarkastelemaan 

autojen ja lentokoneiden tuotantoprosessia lähietäisyydeltä. Voit vierailla kaikissa kohteissa, jotta pääsisit 

kokemaan teollisuuden hengen ja edistämään henkilöstövaihtoa japanilaisten yritysten kanssa.  

 

Kohderyhmä: Kerromme Toyotan tuotantojärjestelmästä ja teollisuusmatkailun mahdollisuuksista 

huippuluokan teollisuuden aloilla, kuten ilmailussa englanniksi jne. ulkomaisille akateemikoille, 

yliopisto-opiskelijoille, tutkijoille jne. Tokion olympialaiset järjestetään vuonna 2020 ja Osakan 

maailmannäyttely järjestetään vuonna 2025. Täten Japani edistää entistäkin mielenkiintoisempaa maata. 

Me haluaisimme, että käyttäisit tämän tilaisuuden hyväksesi kokeaksesi Japanin vaikutusvaltaisen 

"Monozukuri (teollisuuden)”.  

Lisätietoja ohjelmasta: Järjestämme vierailuja pyynnöstä Toyota Motor -tehtaista Aichin ilmailumuseoon. Lisäksi 

Toyotan tuotantojärjestelmän koulutusta on saatavilla pyynnöstä. Aichin prefektuuri oli myös Sengokun 

sotapäälliköiden, kuten Nobunaga Odan kotipaikkakunta. Tarjolla on myös ohjelmia vierailukohteisiin, kuten 

Nagoyan ja Gifun linnaan. 

Hinnasto: 100 000 jeniä puoli päivää (1 vierailukohde, noin 3 henkilöä) 

150 000 jeniä päivä (2 vierailukohdetta, noin 3 henkilöä)  

Sisäänpääsymaksut ja taksikulut vierailun yhteydessä eivät sisälly hintaan. 

Opas on mukanasi, ja hän puhuu japanin tai englannin kielellä. 

Taiwanilaisille vierailijoille voimme myös järjestää tulkkauksen lisämaksua vastaan. 

- Kysymme hintaa joka kerta ohjelmatiedoista riippuen. - 

 

Joka vuosi, johtuen erillisestä työmme tuesta tukihakemuksissa, vapaita paikkoja ei ole kovin paljon keväällä 

tai kesällä. Seuraavan vuoden lokakuun ja maaliskuun välisenä aikana aikataulu on väljempi.  



 

Toyotan tuotantojärjestelmän kohteet Ilmailu, rautatiet, maailmanperintökohteet jne. 

  

Toyotan teollisuuden ja teknologian muistomuseo MRJ MUSEO 

http://www.tcmit.org/english/ https://www.mhi.com/expertise/museum/mrj/ 

TOYOTAN AUTOMUSEO Nagoyan linna 

https://www.toyota.co.jp/Museum/english/ https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/en/ 

 

 

Hakemuksen vahvistus (Ole hyvä ja täytä japanin tai englannin kielellä) 
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Apollo Business Consulting 

Registered Management Consultant by 
Minister of Economy, Trade and Industry 
Masahiro Kunishima  

https://www.apollobc11.com/ 

https://www.facebook.com/masahiro.kunishima 

Ｅ-mail apollobc11@gmail.com 
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