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PINTAKÄSITTELYN ROI 2015 -BAROMETRI 

 

Ammattilaiset katsovat, että pintakäsittely kaipaa lisää suunnitelmallisuutta ja faktapohjaista lähestymistä. 

Kiire ja kuntokartoitusten puute johtavat rakennevaurioihin. 

 

Tikkurila toteutti Pintakäsittelyn ROI 2015 -ammattilaisbarometrin yhteistyössä viestintätoimisto Mailand 

Communicationsin kanssa tänä vuonna neljättä kertaa. Tutkimukseen vastasi 331 pintakäsittelyalan 

ammattilaista: urakoitsijoita, suunnittelijoita, kiinteistönhuollon ammattilaisia sekä kiinteistöjen omistajia ja 

käyttäjiä. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, jossa vastaajat arvioivat sekä erilaisten pintakäsittelyyn 

liittyvien väitteiden toteutumista alalla että niiden merkitystä itselleen. Samantyyppinen menetelmä on 

käytössä esimerkiksi monissa vaalikoneissa. 

Barometrin keskeisin tulos on, että vastaajien mielestä pintakäsittelyn elinkaaresta pitää ottaa 

vastuu: uudiskohteessa on maltettava tehdä hyvät pohjatyöt ja korjauskohteessa pitää satsata 

kuntotutkimukseen. 

Moni viime vuonnakin havaittu huolestuttava tulos ei ole muuttunut: Tulosten mukaan alalla on 

yleistä, ettei pintakäsittelyn pitkäaikaista vaikutusta rakennuksen arvoon ymmärretä. Vakavimpana 

pintakäsittelyn toteutusvaiheen ongelmana pidetään sitä, että kiinteistöjen omistajien tai päätöksentekijöiden 

tietoisuus pintakäsittelyn merkityksestä on puutteellista.  

Uutena kohtana barometrissa kysyttiin muun muassa kuntotarkastuksista, 

huoltosuunnitelmasta ja huoltokirjasta sekä laatuun ja takuuseen liittyvistä asioista. Ammattilaisten mukaan 

huoltosuunnitelma olisi tärkeää tehdä samalla kun tehdään ensimmäinen pintakäsittelykin, mutta tämä 

toteutuu alalla huonosti. Kuntotutkimuksien tuloksiin ei nojata riittävästi tai tulokset ovat puutteellisia. Nämä 

tulokset viittaavat siihen, että alalla ei riittävässä määrin hyödynnetä tai selvitetä faktoja 

päätöksenteon pohjaksi.  

Myönteisiä havaintoja saatiin muun muassa uusista takuu- ja laatukysymyksistä. Vastausten 

perusteella toimiala sitoutuu aina tuotevalmistajasta urakoitsijaan saakka laatu- ja takuukriteereihin ja näistä 

sovitaan mielellään osana urakkasopimuksia. Kaikkein tärkeimmäksi pintakäsittelyn elinkaaren kannalta 

nähtiin urakoitsijoiden sitoutuminen laatu- ja takuukriteereihin. 
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Näin tutkimus tehtiin 

 
Pintakäsittelyn ROI 2015 -barometrin kysymykset lähetettiin Tikkurilan asiakasrekisterissä oleville noin 4 

000:lle eri alojen ammattilaiselle syyskuussa 2015. Vastauksia saatiin yhteensä 331. 

Vastaajista 79 % (viime vuonna 83 %) oli 35–64-vuotiaita ja alle 45-vuotiaita oli nyt 34 % (27 

%). Vastaajien ikäprofiili on siis nuorentunut jonkin verran, mikä vastaa ikärakenteen yleistä muutosta 

Suomessa. Noin 35 % ilmoitti taustakseen suunnittelija, 23 % oli urakoitsijoita, 17 % tilaajatahon edustajia ja 

loput omistajia, käyttäjiä ja kiinteistöhuollon ammattilaisia. Vastaajista 25 % oli naisia. Näissä profiili on melko 

samankaltainen kuin aiempina vuosina. 

Ikäprofiilin muutos tulee esiin myös työkokemuksen määrässä. Vastaajilla on runsaasti 

pintakäsittelyalan työkokemusta: Noin 60 %:lla (viime vuonna yli 2/3:lla) oli yli 20 vuotta ja 8 %:lla (viime 

vuonna 10 %:lla) yli 40 vuotta. 11–20-vuotisen työkokemuksen kartuttaneiden osuus kasvoi viime vuoden 20 

%:sta 24 %:iin. Koulutustasoa voi pitää monipuolisena. Yli 2/3:lla oli ylempi tai alempi korkeakoulututkinto. 

Tänä vuonna kysyimme ensi kertaa, keskittyykö vastaaja juuri tällä hetkellä korjauskohteisiin 

vai uudiskohteisiin. Korjauskohteisiin keskittyviä oli vastaajista hieman alle 60 %. Edellisvuonna 

korjausrakentamiseen keskittyi vastaajista 2/3. Muutosta voi selittää se, että vuoden 2015 kesä oli 

epäsuotuisa kauteen osuvien julkisivuremonttien osalta. Korjausrakentamiseen keskittyvät ovat saattaneet 

kyselyn toteutusaikaan elää erittäin kiireisiä viikkoja viimeistellessään kesältä venyneitä urakoita valmiiksi. 

Kysymykset jaoteltiin neljään ryhmään: päätöksenteko, toteutusvaihe, elinkaari ja 

kunnossapito sekä laiminlyödyn pintakäsittelyn seuraukset. Kustakin ryhmästä esitettiin vastaajille väittämiä, 

joiden toteutumista alalla ja tärkeyttä itselleen he arvioivat.  

Kyselyn toteutukseen valittiin tänä vuonna viime vuoden tapaan kaksiulotteisen kysymisen 

mahdollistava ZEF. Kyselystä lähetettiin kaksi muistutusta. 
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Vastaajien tausta

37 % suunnittelijoita

26 % urakoitsijoita

14 % tilaajatahon edustajia

23 % omistajia, käyttäjiä ja 

kiinteistöhuollon ammattilaisia

Työkokemus

 2 % 0–5 vuotta

 10 % 6–10 vuotta

 27 % 11–20 vuotta

 27 % 21–30 vuotta

 27 % 31–40 vuotta

 7 % 41 vuotta tai enemmän

Koulutus

 6 % Kansakoulu / peruskoulu

 17 % Ammattikoulu

 3 % Ylioppilastutkinto

 51 % Alempi korkeakoulu / opistoaste

 23 % Ylempi korkeakoulututkinto

 

Hankkeet saivat hyvät arvosanat

Vastaajat antoivat kouluarvosanan viimeisimmälle pinta-

käsittelyhankkeelle, jossa itse olivat olleet mukana.

 35 % Julkisivutyö

 6 % Parveketyö

 3 % Vesikattotyö 

 40 % Sisämaalaus 

 16 % Muut

 

Uudiskohteet

Hankkeiden jakauma

Korjauskohteet 

9– 8+

Huolto- ja korjaustöiden laatutakuuta kannatetaan 

Kiinteistönomistajilta tai päätöksentekijöiltä puuttuu 

tietoisuus pintakäsittelyn merkityksestä.

pitää huolto- ja korjaus-

töiden laatutakuuta 

tärkeänä pintojen kunnon 

säilymisen kannalta.

75 %

pitää urakoitsijoiden 

sitoutumista laatu-

kriteereihin ja 

takuuseen tärkeänä.

80 %

mielestä laatu- ja takuuasioiden 

vaikutukset kunnossapidon 

hintaan ja kiinteistön elinkaareen 

ovat omistajataholla tiedossa.

46 %

Suunnitelmallinen huolto ei vielä toteudu

Pintojen kunnossapitoa varten tehdään tarkastus- 

ja huoltosuunnitelma ja laaditaan ohjeet (huoltokirja). 

mielestä toteutuu toimialalla pitää tärkeänä pintojen 

kunnon säilyttämisen kannalta

44 % 76 %
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Tulokset 
 
Päätöksenteko 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan seuraavien väittämien toteutumista pintakäsittelyalalla sekä niiden tärkeyttä 

itselle. 

 Pintakäsittelyala haluaa ylläpitää ja nostaa rakennuksen tai kiinteistön arvoa (kuvassa arvopiste 2). 

 Rakennuksen (sis. rakennusosat, varusteet ja kalusteet) käyttö vaikeutuu ilman asianmukaista 

pintakäsittelyä. Tätä halutaan välttää. (3) 

 Tulevat huolto- ja ylläpitotarpeet sekä niiden hinta ja helppous otetaan huomioon jo 

suunnitteluvaiheessa. (4) 

 Pintakäsittelyllä halutaan lisätä huoltovapautta ja parantaa kiinteistön käyttömukavuutta. (5) 

 Päästö- ja ympäristöasiat otetaan huomioon työterveyden ja ympäristön kannalta. (6) 

 Pintakäsittelyn päätöksentekoon vaikuttaa halu noudattaa perinteisiä työmenetelmiä. (7) 

 

Kuva 1. Päätöksenteko. 

 

 

Ammattilaisille itselleen tärkein pintakäsittelyn päätöksentekoon liittyvä tekijä on 

huoltovapauden lisääminen ja kiinteistön käyttömukavuuden parantaminen. Viime vuonna tärkeintä oli 

tulevien huolto- ja ylläpitotarpeiden ja niiden hinnan ja helppouden huomioonottaminen jo 
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suunnitteluvaiheessa. Näissä molemmissa lähes 90 % vastaajista määritteli tärkeyden melko suureksi tai 

suureksi, joten järjestyksen vaihtumista voi selittää myös sattuma. Tulevien huolto- ja ylläpitotarpeiden 

huomiointi kuitenkin toteutui alalla huomattavasti paremmin.  

Alalla toteutuivat hyvin seuraavat vastaajien mielestä tärkeät asiat: päästö- ja ympäristöasiat 

otetaan huomioon sekä työterveyden että ympäristön kannalta, rakennuksen käytön vaikeutumista halutaan 

välttää, alalla halutaan ylläpitää ja nostaa rakennuksen arvoa. 

Luetelluista asioista vähiten yleistä alalla oli halu noudattaa perinteisiä työmenetelmiä. 

Vapaatekstivastauksissa moni tuo esiin huolensa siitä, että perinteiset menetelmät ovat vaarassa unohtua ja 

että moni hyväksi koettu tuote on jäämässä pois käytöstä työterveyteen ja ympäristöön liittyvien säädösten 

vaikutuksesta. 

Kuvan 1 nelikentästä kuitenkin ilmenee, että kaikki vastaukset sijoittuivat (osa täpärästi) 

kentän yläoikeaan neljännekseen. Eli kaiken kaikkiaan vastaajat arvioivat useimmat väittämät jossain määrin 

tärkeiksi, ja ne kaikki myös toteutuivat alalla jossain määrin.  
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Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheesta esitettiin seuraavat väittämät: 

2. Kunnossapito ei ole suunnitelmallista. 

3. Kuntotutkimus ei ole riittävää tai sen tuloksia ei hyödynnetä. 

4. Pintakäsittelyyn ei ole riittävästi varoja. 

5. Pätevien ammattilaisten osaamista ei hyödynnetä. 

6. Laadukkaita tuotteita ei ole saatavilla tai niitä ei haluta käyttää. 

7. Pintakäsittelyssä ei käytetä oikeita menetelmiä. 

8. Kiinteistönomistajien tai päätöksentekijöiden tietoisuus pintakäsittelyn merkityksestä on puutteellista. 

9. Pintakäsittelyn pitkäaikaista vaikutusta rakennuksen arvoon ei ymmärretä. 

10. Tilaajalta ei saada tarpeeksi tietoa kohteesta. 

11. Projektien osapuolet (tilaaja, suunnittelija, urakoitsija) ovat keskenään erimielisiä toimenpiteiden 

riittävyydestä, menetelmistä ja tuotteista. 

12. Projektin eri osapuolten välillä ei vallitse onnistumiseen tähtäävää yhteishenkeä. 

 

Kuva 2. Toteutusvaihe. 
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Toteutusvaiheen vakavin haaste on vastaajien mukaan kiinteistönomistajien tai 

päätöksentekijöiden tietoisuuden puute pintakäsittelyn merkityksestä. Ilmiö on alalla yhä myös erittäin 

yleinen, sillä tänäkin vuonna 4/5 vastaajista määritteli sen yleiseksi tai erittäin yleiseksi. Kaikista luetelluista 

ilmiöistä tämä oli sekä vakavin että yleisin. Toiseksi yleisintä ja vakavinta oli se, ettei pintakäsittelyn 

pitkäaikaista vaikutusta rakennuksen arvoon ymmärretä. 

Jossain määrin vakavia ja alalla yleisiä ongelmia olivat suunnitelmallisuuden puute ja 

pintakäsittelyyn allokoitujen varojen puute. Samassa rykelmässä olivat myös kokeneiden ammattilaisten 

osaamisen huono hyödyntäminen ja uutena kohtana kysytty riittämätön tai hyödyntämätön kuntotutkimus. 

Ammattilaiset siis kohtaavat näitä ongelmia säännöllisesti. 

Ongelmista pienimmät liittyvät vastaajien mukaan toteuttamiseen ja yhteistyöhön työmailla. 

Laadukkaiden tuotteiden saatavuus tai vastahakoisuus niiden käytössä ei ole suuri haaste, projektin 

osapuolten välillä ei nähdä suuria erimielisyyksiä käytettävistä menetelmistä ja tuotteista, eikä hyvän 

yhteishengen puuttumista nähdä vakavaksi ongelmaksi. Nämä kaikki asiat nähtiin myös kaikista luetelluista 

seikoista harvinaisimmiksi. 

 Vastaajia pyydettiin arvioimaan toteutusvaihetta ja työmaan eri toimijoita kouluarvosanoilla. 

Kokonaisuudessaan uudiskohdetyömaat saivat arvosanan 9- ja korjaustyömaat 8+. Arvioiduista kohteista oli 

korjausrakennustyömaita 64 % ja uudistyömaita vastaavasti 37 %. Useimmiten kyseessä oli julkisivutyö (37 

%) tai sisämaalaustyö (37 %). 

Parhaiten eri ammattiryhmistä selviytyivät urakoitsijat, mutta arvosanat olivat kokonaisuudessaan 8-:n ja 

8½:n välillä. Tästä kyselystä ei siis noussut esiin selvää työmaan sankaria tai syntipukkia. Ammattilaiset 

arvostavat toistensa osaamista työn arjessa.  
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Elinkaari ja kunnossapito 

Elinkaaresta ja kunnossapidosta esitettiin seuraavat väittämät: 

2. Pintojen kuntoa arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisesti. 
3. Jo alkaviin pintavaurioihin puututaan. 
4. Pintojen kunnossapitoa varten tehdään tarkastus- ja huoltosuunnitelma ja laaditaan ohjeet (huoltokirja). 
5. Kiinteistönomistajilla ja päättäjillä on riittävästi riippumatonta tietoa pintakäsittelyn vaikutuksesta oman 
kiinteistönsä elinkaareen ja arvoon. 
8. Pintakäsittelyn korjaus- ja huoltotyölle annetaan laatutakuu. 
9. Laatu- ja takuuasioista sovitaan selkeästi pintakäsittelyn hankesopimuksissa. 
10. Tuotevalmistajat sitoutuvat laatukriteereihin ja takuuseen. 
11. Pintakäsittelyurakoitsijat sitoutuvat laatukriteereihin ja takuuseen. 
12. Laatu- ja takuuasioiden vaikutukset kunnossapidon hintaan ja kiinteistön elinkaareen ovat kiinteistön 
omistajataholla tiedossa. 
 
Kuva 3. Elinkaari ja kunnossapito. 

 

 

Yleisenä havaintona tämän osion tuloksista voi kuvan perusteella nähdä, että osa mainituista 

seikoista toteutuu alalla hyvin ja osa ei. Hyvin toteutuvien joukossa on laatu- ja takuuasioihin liittyviä uusia 

kysymyksiä, huonommin toteutuneissa viime vuodesta säilytettyjä väittämiä ja uutena kysymyksenä 

huoltosuunnitelman ja huoltokirjan tekemisen toteutuminen ja hyödyllisyys. Tärkeydessä kaikki väittämät 

arvioitiin hyvin korkealle, ja keskinäiset erot olivat pienet. 

Uudet takuuseen ja laatuun liittyvät väittämät toteutuvat alalla kohtalaisen hyvin. Kaikkein 

parhaiten toteutui valmistajan sitoutuminen laatukriteereihin ja takuuseen, ja näiden jälkeen järjestyksessä 
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urakoitsijoiden. Sen sijaan laatu- ja takuuasioiden vaikutukset kunnossapidon hintaan ja rakennuksen 

elinkaareen olivat paljon harvemmin omistajatahon tiedossa. 

Viime vuonna havaitut ongelmat jatkuvat: Alkaviin pintavaurioihin ei vastaajien mielestä 

puututa, kunnon säännöllinen valvonta laiminlyödään ja kiinteistönomistajalla ei ole riittävästi riippumatonta 

tietoa käytössään. Uutena kohtana arvioitiin tarkastus- ja huoltosuunnitelman ja ohjeistuksen (huoltokirjan) 

toteutumista, ja myös se oli vastaajien mukaan harvinaista.  

Vapaavastauksissa nostettiin esiin se, että suunnitelma elinkaaren varalle täytyisi tehdä ja 

esitellä kiinteistön omistajalle jo toteutusvaiheessa, mutta tämä jää usein tekemättä. Alalla on epäselvää, 

kenelle vastuu elinkaariajattelun toteutuksen aloittamisesta kuuluu. 

Monista vapaatekstillä vastaustaan täydentäneistä tuntui, että elinkaariajattelun toteutumista 

ja tulevaa kunnossapitoa hankaloittavat vähäiset kokemukset ja epätietoisuus uutuustuotteiden kanssa 

toimimisesta. Elinkaaret ovat pintakäsittelyssä pitkähköjä, mutta ilman omaa kokemusta myös omat 

näkemykset ovat arvailujen varassa. Tieto- ja kokemuspankkeja toimialalle kaivataan, kuten myös jatkuvaa 

koulutusta ja peruskoulutukseen liittyviä uudistuksia, joissa korostettaisiin pintakäsittelyn ulkonäön ohella 

myös huollettavuutta ja elinkaarta.  
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Laiminlyödyn pintakäsittelyn seuraukset 

Vastaajilta kysyttiin seuraavien puutteellisen pintakäsittelyn seurausten yleisyyttä ja vakavuutta: 

• Asumismukavuus huononee (kuvassa arvopiste 2). 

• Rakennuksessa syntyy ylimääräisten pikaremonttien kierre. (3) 

• Rakennuksen arvo laskee. (4) 

• Pintojen huoltotarve kasvaa. (5) 

• Rakennuksessa ilmenee rakennevaurioita. (6) 

 
Kuva 4. Laiminlyödyn pintakäsittelyn seuraukset. 

 

 

Tämän osion tulokset säilyivät suunnilleen ennallaan verrattuna viime vuoteen. Yleisesti 

ottaen vastaajat olivat työssään törmänneet usein kaikkiin mainittuihin ilmiöihin ja pitivät niitä suhteellisen 

vakavina. Vakavimmaksi seuraukseksi nähtiin rakennevauriot (90 % vastaajista piti vakavana tai erittäin 

vakavana). 72 % piti laiminlyödyn pintakäsittelyn aiheuttamia rakennevaurioita yleisinä. 81 % piti 

huoltotarpeen kasvua yleisenä ilmiönä. Vähiten vakavaksi ja yleiseksi laiminlyödyn pintakäsittelyn 

seuraukseksi nähtiin asumismukavuuden huononeminen. 


