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MITÄ ON GEMBA-WALK?
 Sana ”gemba” tulee japanin kielestä ja tarkoittaa ”todellista paikkaa”, paikkaa
jossa arvo tuotetaan
 Gemban perusajatus on se, että tuotannon hyvät ja huonot asiat ovat näkyvissä
työmaalla. Täten myös mahdollisuudet parantaa tekemistä löytyvät sieltä missä
työ tehdään
 Gemba-walk on tapahtuma joka vie henkilön pois toimistosta tietokoneen ja
taulukoiden äärestä työmaalle tekemään havaintoja työstä ja sen sujuvuudesta,
työntekijöistä, työmaan yleisilmeestä, sekä löytämään hukkaa ja
kehittymismahdollisuuksia

MITÄ ON GEMBA-WALK?
 Gemba-walk on työkalu, joka auttaa
tunnistamaan turvallisuusriskejä,
tarkastelemaan koneiden ja
työvälineiden kuntoa,
keskustelemaan toimintatavoista
sekä keräämään ymmärrystä työn
toteutuksesta ja luomaan suhteita
työntekijöihin
 Tähtäin on siinä, että ymmärretään
arvoa tuottavia prosesseja sekä niiden
ongelmakohtia

MITEN TOTEUTAN GEMBA-WALKIN?
 Luo ihmisiä kunnioittava ja luottamusta herättävä
ilmapiiri. Keskity arvontuottajiin, joita ovat myyjä,
suunnittelija, rakentaja ja asentaja
 Esitä heille kysymyksiä, jotka auttavat sinua
ymmärtämään mitä näet:

Mitä teet tänään?
Miksi teet juuri sitä tänään?
Kuinka se sujuu?
Mistä tiedät, sujuuko se hyvin?
Mistä tiedät onko työpäiväsi ollut onnistunut?
Jos törmäät ongelmiin, kuka auttaa sinua ratkaisemaan
ne?
 Onko sinulla kaikki mitä tarvitset työn suorittamiseen
parhaalla mahdollisella tavalla?
 Onko sinulla ideoita työn kehittämiseksi?







MITEN TOTEUTAN GEMBA-WALKIN?
 Kävely voi olla ennakkoon
valmisteltu, valmiilla teemalla ja
valmiilla kysymyksillä. Se voi myös
olla valmistelematon ja havainnoiva
 Tee kierroksella havaituista asioista
aina yhteenveto ja anna palaute, jotta
luottamus ja avoimuus säilyy. Ota
esimiehet(työnjohto) mukaan etenkin
alihankkijoita koskevissa kierroksissa
 Keskittyminen ”pullonkauloihin”
kannattaa!

MITEN TOTEUTAN GEMBA-WALKIN?
 Valmistaudu! Mieti kierroksen tavoitteet ja tarkoitus sekä mitä tarkkailet
 Ymmärrä mitä tarkkailet. Kysymyksien esittäminen auttaa!
 Varaa riittävästi aikaa
 Tee huomiosi siellä missä työ tehdään
 Kiinnitä huomiosi prosessin eri vaiheisiin ja työn toteutukseen sekä laatuun. Avoin
keskustelu työntekijöiden kanssa on tärkeää. Monesti heiltä saadaan parhaat
kehittämisehdotukset
 Mieti, onko nykyinen työskentelytapa paras mahdollinen? Löydätkö parannettavaa?
 Vertaile mitä eroa on optimaalisella ja nykyisellä toteuttamistavalla
 Etsi mahdollisuuksia parantaa. Miten pienentää eroa optimaalisen ja nykyisen
toteuttamistavan välillä?

KENELLE?
 Gemba-walk on ensisijaisesti
johdon työkalu
 Kuitenkin erityisesti isolla
työmaalla se voi olla myös
työmaapäälliköille tehokas
työkalu oman työmaan
tuotannon sujuvuuden
parantamiseen ja työn
tehostamiseen
 Muista pitää ilmapiiri
keskustelevana ja avoimena!
Kyseenalaista ja kysy, mutta älä
syyllistä!

MITÄ VOIDAAN SAAVUTTAA?
 Auttaa löytämään hukkaa sekä
solmukohtia ja täten parantaa
tuottavuutta
 Rakentamisessa tuottavuuden
kehittyminen on ollut heikkoa.
Edellytyksen kehittymiseen on kuitenkin
olemassa
 Tunnistamalla ja poistamalla arvon
muodostusta heikentävää tai prosessien
läpimenoa hidastavaa hukkaa, arvo
kasvaa ja työn virtaus parantuu
 Tavoitteena on hukkaa poistamalla saada
enemmän ja parempaa samoilla
resursseilla

RAKENTAMISEN HUKKAA
 Ylituotanto – tehdään, käytetään tai tilataan enemmän kuin on tarpeen
 Varastointi – tavara odottaa työmaalla ennen kuin se menee käyttöön
 Materiaalien kuljetus - ylimääräiset siirtelyt työmaan sisällä(vahva linkki myös
varastointiin)
 Ihmisten turha liikkuminen – esim. materiaalien varastointi kauas
työntekopaikasta
 Yliprosessointi – ylilaadun tekeminen
 Odotusaika – joudutaan odottamaan seuraavan vaiheen tekemistä tai tila, jossa ei
tehdä työtä
 Viat / virheet – laatuongelmat ja uudelleen tekeminen
 Työntekijöiden osaamisen ja ideoiden hyödyntämättä jättäminen

GEMBA-WALK KÄYTÖSSÄ
 Gemba-walkia toteuttu käytönnössä esim. liiketoimintayksikön johtoryhmän kanssa sekä
pienemmissä porukoissa työmaalla
 Otettu kokeiluissa hyvin vastaan. Gemba-walkille osallistujat ovat olleet sitä mieltä, että
käytännöstä voidaan saada hyötyä ja tehostaa työskentelyä
 Havaintojen määrä saattaa jopa yllättää. Kun työn toteuttajat kokevat tilanteen tarpeeksi
rennoksi ja kertovat rehellisesti omat mielipiteensä saattaa kehitysideoita tulla
liukuhihnalta
 Havaintojen jakaminen työmaiden välillä! Eri työmailla saattaa olla todella hyväksi
todettuja tapoja tehdä asioita, mutta muualla tästä ei tiedetä. Yhteistoiminta työmaiden
välillä siis tärkeää!
 Haasteena saada työn toteuttajat avautumaan. Vaatii taitoa ja suhteiden luontia, että
työtä olkapään takaa seuraavalla henkilölle kerrotaan rehellisesti oma mielipide
 Rakennusalalla työmailla työskentelee paljon aliurakoitsijoita. Haastavaa on saada tieto
kulkeutumaan myös heille. Tämä on kuitenkin tärkeää, kun kokonaisuutta pyritään
tehostamaan

