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Tiivistelmä 

Äkilliset vahingot ovat yksi rakennusten korjaustarpeen aiheuttajista. Tässä tutkimuk-
sessa selvitetään kiinteistöpalveluita tarjoavan yrityksen äkillisten vahinkojen korjaami-
seen suunnatun liiketoimintaprosessin kehitystarpeita ja mahdollisuuksia. Kirjallisuus-
tutkimuksella selvitettiin äkillisten vahinkojen aiheuttaman korjaustarpeen ominaispiir-
teitä sekä prosessiajattelun teorioita prosessien kehittämiseksi. Haastatteluilla kartoitet-
tiin kohdeyrityksen vahinkokorjausprosessin nykytilaa, kehityskohteita sekä prosessin 
menestystekijöitä. 
 
Äkillisen vahingon seurauksena voi syntyä laajalti erityyppisiä ja laajuudeltaan vaihte-
levia vaurioita. Korjaustarpeen ja soveltuvien menetelmien tunnistaminen vaatii laajaa 
tietoa ja korjaustöiden toteuttaminen monipuolista osaamista. Monimutkaisen toimin-
taympäristön ja osaamistarpeiden hallintaa voidaan prosessiajattelun mukaan parantaa 
yksinkertaistamalla prosesseja. Liiketoimintaprosessin tehokkuutta ja asiakkaan koke-
maa laatua voidaan parantaa muokkaamalla organisaation rakenteita ja ajatusmalleja.  
 
Haastatteluissa vahinkokorjaamisen ongelmat ilmenivät erilaisina kommunikoinnin häi-
riöinä, kuten puutteellisena tiedottamisena, väärinymmärryksinä ja epätietoisuutena. 
Nämä häiriöt heijastuvat lopulta viivästyksinä, virheellisenä toimintana ja lopputuotteen 
laatupuutteina. Vahinkokorjausprosessin menestystekijöiksi tunnistettiin muun muassa 
kyky nopeaan reagointiin, kyky määritellä sopivat korjausmenetelmät sekä kyky toteut-
taa valitut ratkaisut aktiivisessa yhteistyössä eri osapuolten kesken. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että kohdeyrityksen nykyprosessi sisältää rakenteita, jotka aset-
tavat esteitä sujuvalle yhteistyölle ja henkilöstön sitoutumiselle. Tällaisia rakenteita ovat 
tulosyksiköihin jaettu organisaatiomalli, lukuisille eri henkilöille hajautettu prosessira-
kenne, puutteellinen suunnittelu ja ohjaus sekä puutteellinen tietojärjestelmä. Vaikutta-
malla näihin rakenteisiin prosessin uudelleensuunnittelulla ja jatkuvan parantamisen 
periaatteilla, voi olla mahdollista parantaa prosessin suorituskykyä ja pienentää lopputu-
loksen laadun hajontaa. 
 

Avainsanat palovahingot, vesivahingot, vuotovahingot, korjausrakentami-
nen, prosessienhallinta, prosessien uudelleensuunnittelu, liiketoimintapro-
sessi, jälkivahinkojen torjunta, vahinkokorjaus, äkilliset vahingot 
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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 

Rakennusten palvelukyvyllä ja toimivuudella on välitön merkitys ihmisten hyvinvoin-
tiin ja kansalliseen kilpailukykyyn (Korjausrakentamisen strategia 2007-2017 2007, s. 
9). Korjausrakentamisen yleisenä tavoitteena on rakennuksen palvelukyvyn, turvalli-
suuden, terveellisyyden ja viihtyvyyden ylläpitäminen tai parantaminen. Korjaushanke 
käsittää kaikki ne toimenpiteet, jotka tehdään rakennuksen puutteiden korjaamiseksi. Se 
eroaa lähtökohdiltaan uudisrakentamisesta, sillä huomioon on otettava aina olemassa 
oleva rakennus ja siihen sijoitettu toiminta. Korjausrakentamisessa korjattavat raken-
nukset voivat olla eri aikakausilta, jolloin niiden ominaisuudet voivat poiketa toisistaan. 
Myös vauriotyypit ja niiden laajuus voivat vaihdella kohteesta toiseen. Näin ollen eri 
hankkeiden vaatimat korjaustyöt ovat usein hyvin eritasoisia. Koska vaurioiden todelli-
nen laajuus voi kuntotutkimuksista huolimatta selvitä vasta purkutöiden jälkeen, on kor-
jausalueen rajaaminen ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden määrittäminen tarkasti en-
nakkoon haastavaa. Uudisrakentamisessa käytetyt strategiat ja toimintamallit eivät vält-
tämättä sovellu suoraan käytettäviksi korjausrakennushankkeissa. (Kaivonen 1994, s. 
11-16) Rakennusteollisuudelle korjausrakentaminen on kuitenkin kasvava liiketoimin-
nan sektori. Menestyminen tällä liiketoiminta-alueella vaatii sille soveltuvan liiketoi-
mintastrategian, jossa kaupalliset näkökohdat, tekninen osaaminen ja asiakkaiden tar-
peet kohtaavat toisensa.  
 
Äkillisistä vahingoista seuraavat vauriot ovat yksi rakennusten korjaustarpeiden aiheut-
tajista. Korjaustarve syntyy tällöin yllättäen ja voi aiheuttaa välittömiä muutoksia ja 
esteitä tilojen käytölle. Jo itse vahinkotapahtuma on voinut olla käyttäjälle epämiellyttä-
vä kokemus, minkä päälle tulevat vielä korjaustyön aiheuttamat rasitteet. Lisäksi tällais-
ta äkillistä korjaushanketta ei ole valmisteltu hanke- ja toteutussuunnitteluilla, mikä 
lisää tilanteen epätietoisuutta ja epävarmuutta. Korjaustoimenpiteisiin on usein ryhdyt-
tävä parhaimmillaankin vain suuntaa-antavin suunnitelmin. 
 
Ympäristöministeriö on asettanut korjausrakentamiselle visioita (Korjausrakentamisen 
strategia 2007-2017 2007, s. 18), joiden tavoitteena on muun muassa, että  
 

”Tarjolla on monipuolisia ja joustavia palveluja erilaisiin korjaustarpeisiin. 
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat verkostoituneet asiakkaan eduksi…” sekä 
  
”Korjausprosessit ovat tehokkaita ja joustavia. Ne hyödyntävät parhaita tilan-
teeseen soveltuvia menetelmiä.” 

 
Vahinkokorjaushankkeiden toteuttaminen vaatii laaja-alaista osaamista ja asiantunte-
musta (Stig Kotkamaa ks. Lehtonen 2014). Vahinkokorjaamiseen liittyy useita työvai-
heita, joista jokainen edellyttää oman alansa erikoisosaamista. Tällöin yksittäiseen pie-
neenkin korjaustyöhön voi osallistua useita eri toimijoita. Tämä voi muodostaa vahin-
kokorjaushankkeesta monimutkaisen prosessin. Tästä on noussut esille tarve selvittää, 
voidaanko prosesseja kehittämällä parantaa vahinkokorjaushankkeiden tehokkuutta ja 
lopputuloksen laatua. Mitä ominaisuuksia ja tuloksia vahinkokorjausprosessilta vaadi-
taan sekä mitkä ovat prosessin suurimmat haasteet ja potentiaalisimmat kehityskohteet? 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan äkillisten vahinkojen aiheuttamien vaurioiden kor-
jaamista rakentamisen palveluita tuottavan yrityksen yhtenä liiketoimintaprosessina. 
Erilaisten vaurioiden korjaamiseen on olemassa paljon ohjeistusta ja korjaustyön tekni-
sen toteuttamisen vaatimukset tunnetaan yleisesti hyvin. Sen sijaan äkillisesti syntynei-
den vaurioiden korjaamisen prosesseissa ja kokonaisuuden hallinnassa voi olla kehitys-
kohteita, joiden avulla voidaan parantaa korjaustyön laatua ja tehokkuutta. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää äkillisten vahinkojen aiheuttamien vaurioiden kor-
jausprosessia, josta jäljempänä käytetään nimitystä vahinkokorjausprosessi. Varsinainen 
tavoite jakautuu osatavoitteisiin siten, että prosessin kehittämiseksi on prosessiteorian 
mukaan: 
 

1. tunnistettava muutoksen tarve,  
2. kuvattava prosessin nykytila, 
3. tarkasteltava toimintaa kriittisesti kehityskohteiden löytämiseksi, sekä 
4. tunnistettava prosessin tavoitetilan vaatimukset ja menestystekijät. 

 
Tutkimuksen kohdeyrityksenä on kiinteistöjen korjauspalveluita tarjoava yritys, jonka 
yhtenä liiketoimintaprosessina on äkillisten vahinkojen käynnistämät korjaustyöt. Tut-
kimuksen tulosten perusteella yrityksen vahinkokorjausprosessi voidaan suunnitella 
uudelleen tai parantaa sitä asteittaisilla muutoksilla. Tutkimuksen on tarkoitus tarjota 
muutokselle oikea suunta ja keinoja tavoitetilan saavuttamiseksi. 
 
 
1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Prosessikehittäminen äkillisten vahinkojen korjaamiselle on aiheena laaja-alainen sekä 
korjausteknisten että tuotantoteknisten ja -taloudellisten ilmiöiden osalta. Tämä aiheut-
taa haasteita tutkimuksen rajaukselle. Kehitettävän vahinkokorjausprosessin tulisi kui-
tenkin pystyä tuottamaan tasaista laatua ja tyytyväisiä asiakkaita korjauskohteen yksilöl-
lisistä piirteistä riippumatta. Tästä syystä on olennaista tunnistaa erilaisten vahinkotapa-
usten yhteiset ja yksilölliset piirteet. 
 
Tässä työssä vahingolla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, kuten tulipaloa tai putki-
vuotoa, jonka seurauksena rakennuksen rakenteisiin voi aiheutua eriasteisia ja erilaatui-
sia vaurioita. Nämä vahingosta syntyneet vauriot ovat ensisijaisia korjaustarpeen aiheut-
tajia. Eri vahinkotyyppien osalta tämä työ on rajattu käsittelemään vain tulipalojen ja 
äkillisten vuotovahinkojen aiheuttamia korjaustöitä. Nämä ovat kaksi yleisintä vahinko-
tyyppiä ja niiden korjausprosessia voidaan pitää melko samankaltaisena, sillä monessa 
tapauksessa palovahingoista aiheutuu muiden vaurioiden lisäksi myös kosteusvaurioita 
sammutusveden vaikutuksesta. Muita äkillisiä vahinkoja, kuten myrskyjä tai ilkivaltaa 
ei tässä työssä erikseen käsitellä, vaikka niiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen 
voisikin noudatella samankaltaisia prosesseja. 
 
Tässä työssä tutkitaan ennen kaikkea äkillisesti syntyneiden vaurioiden korjausproses-
sia. Eri rakenteisiin voi vaikuttaa lukuisia erilaisia kosteusrasituksia, joista osa voi olla 
seurausta väärin suunnitelluista tai rakennetuista rakenteista. Näin ollen esimerkiksi 
sisäilman kosteuden tiivistymisestä seinärakenteeseen aiheutunut kosteusvaurio ei kuulu 
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tämän työn piiriin, vaikkakin sen korjaamiseen liittyisi samankaltaisia periaatteita, kuin 
putkivuodon kasteleman seinän korjaamiseen. Joissain tapauksissa tämä raja voi olla 
häilyvä, sillä pitkänkin ajan saatossa syntynyt vaurio voidaan huomata yllättäen ja se 
voi käynnistää välittömän korjaustarpeen, jolloin korjausprosessi voi noudatella äkilli-
sen vahingon korjausta. Tällaisia tapauksia ei tässä työssä kuitenkaan erikseen käsitellä. 
Näin ollen työstä on rajattu pois myös yleisesti sisäilma- ja homevaurioiden korjaami-
nen, vaikka niitä tämän työn osissa sivutaan. 
 
 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne 

Tutkimus rakentuu kahden pääasiallisen tutkimusmenetelmän ympärille. Kirjallisuus-
tutkimuksella selvitetään prosessiajattelun ja prosessijohtamisen keskeiset teoriat ja luo-
daan viitekehys vahinkokorjausprosessin ymmärtämiselle. Kirjallisuuden avulla tarkas-
tellaan rakenteiden korjausrakentamiseen liittyviä erityispiirteitä ja korjaustyön eri vai-
heiden toteuttamiseen liittyviä menetelmiä ja haasteita. Kirjallisuustutkimuksena selvi-
tetään myös prosessien kehittämisen kannalta hyväksi havaittuja periaatteita ja proses-
siajattelun käyttöönottoon liittyviä toimintamalleja. Kaiken kaikkiaan kirjallisuustutki-
muksen analyysillä pyritään luomaan kokonaiskuva vahinkokorjaamisen liiketoimin-
taympäristöstä ja siinä vaikuttavista ilmiöistä, sekä ymmärrys siitä, miten prosessienhal-
linnalla voidaan vaikuttaa tässä ympäristössä tapahtuvaan toimintaan. 
 
Kirjallisuuslähteinä on käytetty korjausrakentamisen kirjallisia ohjeita ja oppaita. Myös 
erilaisia tutkimuksia on pyritty hyödyntämään niiltä osin, kuin ne tämän tutkimuksen 
aiheeseen soveltuvat. Prosessikirjallisuudesta on valittu alan asiantuntijoiden teoksia, 
niin ulkomaisia, prosessiajattelun pioneerien kirjoittamia teoksia, kuin kotimaisten, pai-
kallisiin olosuhteisiin sovellettuja julkaisuja.  
 
Toisena tutkimusmenetelmänä on käytetty haastatteluiden laadullista analyysiä, jonka 
tavoitteena on selvittää vahinkokorjaamisessa nykyisin vallitsevat prosessit ja niihin 
liittyvät kehitystarpeet. Haastattelumuotoja on erilaisia ja niillä voidaan tutkia erilaisia 
ilmiöitä. Tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. 
Teemahaastattelu rakentuu etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien 
kysymysten ympärille. Teemahaastattelu korostaa ihmisen tulkintoja asiasta ja heidän 
kokemuksiaan asioiden merkityksistä. Haastattelu suuntautuu siis ihmisten subjektiivi-
seen kokemukseen. Haastateltavia valittiin sekä kohdeyrityksen henkilöstöstä, jotka 
osallistuvat varsinaiseen korjausprosessiin, sekä kohdeyrityksen ulkoisista asiakkaista, 
jotka ovat useimmiten korjaustyön tilaajia. Tällä pyrittiin selvittää, miten prosessi näyt-
täytyy eri osapuolille ja kartoittaa millaisia tavoitteita eri sidosryhmillä on korjaustöiden 
toteuttamisen suhteen. 
 
Edellä mainitut kaksi tutkimusmenetelmää määrittelevät myös tämän työn rakennetta. 
Luvut 2 ja 3 perustuvat kirjallisuustutkimukselle. Luvussa 2 tarkastellaan korjausraken-
tamisen erityispiirteitä ja korjaustyön vaiheita. Olemassa oleva rakennus ja sen käyttö 
luo korjaustyön toimintaympäristön, jonka ymmärtäminen on välttämätöntä toimivien 
prosessien suunnittelemiseksi. Samaa periaatetta noudattaen tarkastellaan korjausraken-
tamisen laatua, jotka myös osaltaan määrittelee korjausprosessin onnistumisen edelly-
tyksiä. Näitä elementtejä käsitellään luvussa 2.1 
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Luvussa 2.2 selvitetään yleisimpien äkillisten vahinkojen aiheuttaman korjaustarpeen 
muodostumista vahinkoon liittyvien ilmiöiden ja rakenteisiin ja materiaaleihin kohdis-
tuneiden vaurioiden kautta. Keskeisten fysikaalisten ilmiöiden tunteminen ja vauriome-
kanismien ymmärtäminen on oleellista vaurion laajuuden tunnistamiseksi ja oikeiden 
korjausmenetelmien valitsemiseksi. Korjaustyön yleisimpiä vaiheita ja niihin liittyviä 
menetelmiä on esitelty luvussa 2.3. Tässä keskitytään korjaustyön onnistumisen kannal-
ta kriittisten tekijöiden tunnistamiseen ja hyväksi havaittujen menetelmien löytämiseen. 
 
Luvun 3 painopiste on siinä, miten prosessiajattelulla voidaan parantaa paitsi yrityksen 
liiketoiminnallisia edellytyksiä, myös asiakkaan kokemaa palvelua ja laatua. Luvussa 
3.1 tarkastellaan prosessiajattelun keskeisiä teorioita. Luvuissa 3.2 ja 3.3 esitellään pro-
sessien tärkeimpiä kehityskohteita sekä prosessikehittämisen työkaluja: prosessien uu-
delleensuunnittelua ja prosessien jatkuva parantamista.  
 
Luvussa 4 kuvataan laadullisen tutkimuksen ominaisuuksia ja teemahaastattelua tiedon-
keräysmenetelmänä sekä toimintaympäristö, jossa tutkimus toteutettiin. Tämän lisäksi 
kuvataan haastatteluiden toteutus. Haastatteluista tehdyn analyysin tulokset esitellään 
luvussa 5. Haastatteluiden tuloksia käsitellään tutkimuksen teemojen mukaisesti jaotel-
tuna. 
 
Johtopäätöksissä luvussa 6 on muodostettu näkemys kohdeyrityksen vahinkokorjaus-
prosessin nykytilasta ja sen keskeisimmistä kehityskohteista, perustuen sekä haastattelu-
tutkimuksen, että kirjallisuustutkimuksen tuloksiin. Johtopäätöksinä on kuvattu myös 
yksi mahdollinen malli vahinkokorjausprosessin tavoitetilasta ja annettu ehdotuksia 
tavoitetilaan pääsemiseksi.  
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2 Vahinkokorjaaminen 

2.1 Korjausrakentamisen erityispiirteitä 

2.1.1 Korjausrakentamisen haasteet 

Suomen rakennuskanta on verrattain nuorta ja Ympäristöministeriön laatiman Korjaus-
rakentamisen strategian (2007, s. 11) mukaan sen korjaustarvetta ei ole yleisesti riittä-
västi tunnistettu. Yleisesti ottaen rakennus on korjauksen tarpeessa, kun se ei enää täytä 
käyttäjänsä vaatimuksia. Tärkeitä rakennukselle ja sen osille asetettuja vaatimuksia ovat 
turvallisuus, terveellisyys ja viihtyvyys. Näiden vaatimusten näkökulmasta jo yksittäi-
sen rakennusosan vaurio voi johtaa koko rakennuksen tai tilan epäkelpoisuuteen. (Kai-
vonen 1994, s. 17-19) Äkillisten vahinkojen aiheuttamien vaurioiden seurauksena ra-
kennuksen palvelukyky voi heikentyä, muodostaen korjaustarpeen. Esimerkiksi korjaa-
matta jätetty vesivahinko voi johtaa nopeasti koko tilan sisäilmaongelmaan ja aiheuttaa 
uhkan käyttäjiensä terveydelle. 
 
Vanhan rakennuksen tekniset ratkaisut ja käytetyt materiaalit asettavat korjausraken-
nushankkeelle rajoitteita ja mahdollisuuksia, joita uudisrakentamisessa ei ole. Tämä 
asettaa omalta osaltaan vaatimuksia työn toteutukselle ja käytettäville korjausmenetel-
mille. Rakentamistapa, materiaalit sekä rakennuksen kunto ja sen käyttötarkoitus voivat 
vaihdella päällisin puolin samanlaisissakin kohteissa. Lisäksi vanhojen rakennusten 
käytönaikainen huolto ja niissä tehdyt korjaukset lisäävät rakennusten yksilöllisiä omi-
naisuuksia. Rakenteiden alkuperäisiä piirustuksia ei välttämättä ole saatavilla, eikä teh-
tyjä remontteja ole ehkä dokumentoitu lainkaan. Näin ollen rakenteista ja rakennuksen 
ominaisuuksista käytössä olevat lähtötiedot voivat olla hyvinkin puutteellisia ja tietojen 
luotettavuus epävarmaa. (Kaivonen 1994, s. 50; Palomäki et al. 2010, s. 19) 
 
Rakennusteknisten erityispiirteiden lisäksi olemassa olevan rakennuksen korjaaminen 
poikkeaa uudisrakentamisesta myös tuotannonsuunnittelun näkökulmasta. Rakennuksen 
käyttö, tontti- ja liikennejärjestelyt asettavat haasteita työmaan aluesuunnittelulle ja lo-
gistiikalle. Työmaa-alueet ovat usein ahtaita, koska tontin käyttöä työmaan tarpeisiin 
rajoittaa usein rakennuksen normaali käyttö. Korjaustyössä syntyvän purkujätteen ja 
rakennusmateriaalien siirtoreittien järjestäminen vaatii korostunutta kohdekohtaista 
suunnittelua. Purkujätteen määrä ja laatu vaihtelee huomattavasti työmaittain ja työvai-
heidenkin välillä. Tällä on vaikutusta jätelavojen määrää ja sijoittelua suunniteltaessa. 
Materiaalien varastoinnissa on otettava huomioon tilarajoitukset ja varastoalueiden kan-
tavuudet. Säilytettävien pintojen huolelliseen suojaukseen on myös kiinnitettävä erityis-
tä huomiota. Kaikista rajoituksista johtuen materiaaleja siirretään pienissä erissä ja usein 
käsivoimin, millä voi olla huomattavia vaikutuksia hankkeen aikatauluun ja kustannuk-
siin. Nostojen järjestäminen vaatii yleensä tarkempaa suunnittelua, kuin uudisrakenta-
misessa. Työmaa-alueiden selkeä merkintä ja siisteys korostuvat korjauskohteissa, niin 
työn sujuvuuden, kuin työturvallisuudenkin kannalta. (Palomäki et al. 2010, s. 20-21) 
 
Olemassa olevan rakennuksen ohella tilojen käytöllä ja käyttäjillä on suuri vaikutus 
korjaushankkeen lähtökohtiin. Käyttäjien tarpeet ja rakennuksen omistajan resurssit 
määrittelevät osaltaan hankkeen laajuutta ja toteutustapaa. Onnistuneessa korjaushank-
keessa tarpeiden ja resurssien tulisi olla tasapainossa. (Kaivonen 1994, s. 48) Yksi kor-
jausrakentamisen merkittävä ero uudisrakentamiseen on myös se, että korjaustyön tilaa-
ja on vain harvoin rakennusalan ammattilainen (Palomäki et al. 2010, s. 14). Tämä ai-
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heuttaa haasteita myös korjaamiseen liittyviin päätöksentekoprosesseihin (Korjausra-
kentamisen strategia 2007-2017 2007, s. 13).  
King (2007, s. 5) tuo esille, että vahinkokorjauksissa itse vahinkotapahtuma ja siitä seu-
raava korjausprosessi on rakennuksen käyttäjälle ja omistajalle usein huomattavan stres-
saava ja traumaattinen kokemus. Voimakkaat tunteet ja tietämättömyys korjaustyön 
vaatimuksista ja toteutuksesta voivat luoda yllättäviä esteitä sujuvalle korjaustyön toteu-
tukselle. 
 
Käyttäjät toimivat rakennuksessa usein myös korjaushankkeen aikana, mikä aiheuttaa 
erityislaatuisia vaatimuksia korjaustyön toteutukselle. Korjaustyöt aiheuttavat raken-
nuksen käyttäjille monenlaisia häiriöitä, joiden minimointi on suuri haaste palvelupro-
sessille. (Korjausrakentamisen strategia 2007-2017 2007, s. 13) Työmaan vaikutuspii-
rissä toimivien turvallisuuden varmistaminen asettaa usein uudisrakentamista tarkempia 
vaatimuksia ympäristön suojaustoimille ja työmenetelmien valinnalle. Erityisesti kulku-
väylien turvallisuus ja häiriötön liikkuminen voivat vaatia erikoisjärjestelyjä, jotka edel-
lyttävät huolellista suunnittelua ja yhteistyötä. Kohteesta riippuen käyttäjille voidaan 
joutua järjestämään asianmukaisia väistötiloja korjaustyön ajaksi, kuten väliaikaisia 
saniteetti- ja peseytymistiloja. Käyttäjien huomioinnin aiheuttamat erityistoimenpiteet 
vaikuttavat poikkeuksetta korjausrakentamisen aikatauluihin ja kustannuksiin. (Palomä-
ki et al. 2010, s. 19-21) 
 
Usean osapuolen vaatimusten yhteensovittaminen on yksi korjaushankkeiden merkittä-
vistä haasteista. Tämä ilmenee myös Vainion (2011, s. 10) esittämästä Kiinteistöliiton 
tekemästä barometrista, jonka tuloksia on kuvassa 1. Hankkeen onnistumisen edellytyk-
senä on osapuolten saumaton ja koko hankkeen läpi jatkuva yhteistyö. Hankkeen loppu-
tuloksen ja työtapojen sekä eri osapuolten tehtävien ja vastuiden määrittäminen mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää yhteistyön onnistumisen kannalta. Työnaikai-
sen tiedottamisen merkitys on korjaushankkeissa korostunut, koska käyttäjät ovat uudis-
rakentamista voimakkaammin läsnä hankkeessa. Tilaajan toiveiden huomioimisella ko-
ko hankeprosessin ajan on merkittävä vaikutus hankkeen onnistumiselle. Tilaajan ja 
käyttäjien ajan tasalla pitäminen suunnitelmamuutoksista sekä käynnissä olevista ja 
alkavista työvaiheista vaatii aktiivista tiedottamista. Onnistuneen korjaushankkeen vies-
tintä on kaksipuolista, jolloin myös käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa työmaan toi-
mintaan. (Palomäki et al. 2010, s. 20-21) 
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Kuva 1: Korjausprosessin keskeisimmät kehitystarpeet. (Vaino 2011) 
 
Vahinkokorjaustöissä urakoitsijan sekä rakennuksen omistajan ja käyttäjän lisäksi mer-
kittävänä osapuolena on myös vakuutusyhtiö. Näiden yhteistyössä nähdään (King 2007, 
s. 6-7) haasteena, että korjausurakoitsija on usein sopimussuhteessa rakennuksen omis-
tajaan, mutta toisaalta vakuutusyhtiö voi maksajan roolissa vaikuttaa korjaustyön mää-
rittelyyn ja hintaan. Kingin mukaan selkeitä ohjeita näiden osapuolten yhteistyöhön ei 
ole. 
 
Edellä mainitut haasteet asettavat korjausrakentamiselle reunaehtoja, joiden vuoksi uu-
disrakentamisen menetelmät eivät välttämättä suoraan sovellu korjausrakentamiseen. 
Korjausrakentamisen strategian (2007, s. 15) mukaan ”Korjausrakentaminen edellyttää-
kin uudisrakentamista huomattavasti huolellisempaa etukäteisvalmistelua ja esiselvitys-
ten tekoa”. On huomattava, että korjaustarpeen muodostuessa äkillisesti vahingon seu-
rauksena, on tällainen huolellinen etukäteisvalmistelu tavanomaista haastavampaa. Kor-
jaustoimenpiteiden ollessa yksilöllisiä, ovat myös niissä käytettävät menetelmät moni-
naisia ja lopputuloksen laatu vaihtelevaa (Korjausrakentamisen strategia 2007-2017 
2007, s. 15). 
 
 
2.1.2 Korjausrakentamisen laatu 

Rakentamisen laatu herättää toistuvasti keskustelua eri medioissa. Laadun parantaminen 
voidaankin nähdä yhtenä vahinkokorjausprosessin kehittämisen tärkeänä tavoitteena. 
Laatu on moniulotteinen käsite ja se on usein vaikeasti määriteltävissä. Prosessienhal-
linnan kannalta on oleellista, että organisaation eri osien mielikuvat laadusta ovat sa-
manlaiset. Toisaalta mikäli organisaatio käsittää laadun eri tavalla kuin sen asiakkaat, 
päätyy se helposti vääriin kehityskohteisiin ja sen toiminta johtaa huonoihin lopputulok-
siin.  (Kankainen & Junnonen 2001, s. 5-6)  
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Laatua on kirjallisuudessa määritelty monella eri tavalla ja niiden olennaiset eroavai-
suudet riippuvat paljolti laadun tarkastelun näkökulmasta. Juran (1998, s. 2.1) esittää 
laadulle kaksi tärkeää merkitystä: 
 

1. Tuotteen ominaisuudet täyttävät asiakkaan sille asettamat vaatimukset. Tämä 
näkökulma johtaa usein päätelmään, että laadun tuottaminen maksaa enemmän. 
Toisaalta voidaan ajatella, että asiakkaan vaatimukset täyttävä tuote menestyy 
markkinoilla paremmin, kuin tuote, joka ei vastaa asiakkaan tarpeisiin. 
 

2. Laadukas tuote on virheetön. Virheettömyyden lähtökohtana ovat yksiselitteises-
ti määritetyt laatutavoitteet, jotka voivat olla suunnitelmia, standardeja, piirus-
tuksia, toleransseja tai työohjeita. Tämän näkökulman mukaan laadun tuottami-
sella voidaan saada aikaan säästöjä, kun vältytään virheiden korjaamisen ja uu-
delleen tekemisen aiheuttamilta kustannuksilta. 

 
Jälkimmäisestä, eli valmistuskeskeisestä, näkökulmasta laadun mittaaminen on helppoa, 
sillä todetut puutteet ilmenevät lopputuotteen poikkeamina suunnitelmista tai prosessin 
virheistä aiheutuneina kustannuksina. Valmistuskeskeisen laadun kehittäminen perus-
tuukin juuri virheiden ja niihin johtaneiden syiden tunnistamiseen ja poistamiseen. Toi-
saalta suunnitelmiin nähden virheetön tuote ei kuitenkaan ole välttämättä laadukas, mi-
käli suunnitelmat eivät lähtökohtaisesti täytä asiakkaan toiveita. (Kankainen & Junno-
nen 2001, s. 8) 
 
Asiakkaan kokema laatu riippuu asiakkaan ja tuotteen välisestä suhteesta ja on tällöin 
subjektiivinen käsite. Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttavat myös asiakkaan odotuk-
set, jotka eivät aina vastaa täysin asiakkaan todellisia tarpeita. Odotuksiin vaikuttavat 
muun muassa asiakkaan ennakkokäsitykset. Esimerkiksi yrityksen imago vaikuttaa asi-
akkaan kokemaan laatuun. Yrityksen positiivinen imago voi antaa pieniä laatuvirheitä 
anteeksi, kun taas asiakkaan negatiivinen mielikuva yrityksestä vahvistaa virheiden vai-
kutusta asiakkaan kokemaan laatuun. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 8-9)  
 
Vahinkokorjaustyö nähdään asiakaspalvelunäkökulmasta haasteellisena. Vahinkokor-
jausalalla toimivien on hallittava rakennusteknisen osaamisen lisäksi vaativa asiakas-
palvelutyö, sillä vahinkokorjaustöissä ollaan usein tekemisissä kriisissä olevien ihmisten 
kanssa. (Lehtonen 2014) Grönroosin (1990, s. 73-74) mukaan palvelun laadun voidaan 
nähdä muodostuvan muun muassa seuraavista tekijöistä: 
 

• ammattitaito, eli riittävät tiedot ja taidot oikeiden ratkaisuiden tekemiseksi; 

• asenteet ja käyttäytyminen, jotta asiakas tuntee, että hänet huomioidaan ja hänen 
ongelmansa halutaan aidosti ratkaista; 

• lähestyttävyys ja joustavuus, jotka luovat tunteen palvelun saatavuudesta ja yri-
tyksen kyvystä sopeutua asiakkaan vaatimuksiin; 

• yrityksen kyky ratkaista ongelmatilanteita; 

• luotettavuus ja uskottavuus, eli lupausten pitäminen ja aina asiakkaan etujen 
mukainen toiminta; 

• maine, joka tarkoittaa sitä, että yrityksen arvot ja toimintatavat vastaavat asiak-
kaan arvomaailmaa. 

(Grönroos 1990, s. 73-74) 
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Suunnittelu on rakentamiseen liittyvä tyypillinen palvelutoiminto. Asiantuntijapalvelui-
ta käytetään usein silloin, kun asiakas ei omaa riittäviä tietoja tai taitoja ratkaistakseen 
ongelman itse. Asiantuntijapalvelussa asiakas ei ole aina oikeassa. Tällöin asiakkaan 
toiveiden toteuttaminen voi johtaa suuriin ongelmiin. Tällöin asiantuntijan on voitava 
opastaa asiakasta näkemään tämän todelliset tarpeet oikeiden tilauspäätösten tekemisek-
si. Asiakkaan luottamuksella ja yrityksen imagolla on suuri merkitys asiakkaan ostopää-
töksen syntymisessä. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 10) 
 
 
2.2 Palo- ja vuotovahingot korjaustarpeen aiheuttajina 

Tässä luvussa käsitellään yleisimpien äkillisten vahinkojen, palo- ja vuotovahinkojen 
aiheuttamia vaurioita ja niiden muodostamaa korjaustarvetta. Suuri osa tulipaloissa ja 
vuotovahingoissa syntyvistä vaurioista on niin sanottujen seurausvahinkojen aiheutta-
mia (Lappi et al. 2008, s. 4, 19). Syntyvien vahinkojen vaikutukset on tunnettava, jotta 
niihin voidaan reagoida. Samoin jos ymmärretään vaurioiden syntymekanismit ja niiden 
leviämiseen liittyvät ilmiöt, voidaan osa vaurioista estää tai minimoida niiden laajuus. 
Vahinkokorjausprosessin kehittämisen kannalta näiden ilmiöiden tuntemisella on tärkeä 
merkitys. 
 
 
2.2.1 Palo- ja vuotovahingot Suomessa 

Tulipalot aiheuttavat erityyppisiä vahinkoja riippuen palon laajuudesta, kestosta, palon 
kohteena olevan tilan ominaisuuksista ja materiaaleista. Kuten kuvasta 2 voidaan todeta, 
ovat palovahinkojen määrät olleet viime vuosina laskussa, mutta samanaikaisesti niistä 
aiheutuneiden vahingonkorvausten summa on kasvanut. Finanssialan keskusliiton mu-
kaan palovahinkoja korvataan kaiken kaikkiaan lähes 200 miljoonalla eurolla vuosittain. 
Noin puolet tulipaloista aiheutuu virheellisistä sähköasennuksista, väärästä sähkölaittei-
den käytöstä ja viallisista sähkölaitteista. Noin kolmannes tulipaloista on tahallaan syty-
tettyjä. (Palovahinkotilastot 2009) 

 

 
Kuva 2: Palovahingot Suomessa vuosina 1988 – 2009 (Palovahinkotilastot 2009) 
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Vain osa tulipalojen aiheuttamista kustannuksista liittyy tulen ja kuumuuden aiheutta-
miin vaurioihin. Etenkin palontorjunnan tehostuessa, tulipalot saadaan entistä aiemmin 
sammutettua ja varsinaisen tulen aiheuttamat vauriot voivat jäädä suhteellisen pieniksi. 
Merkittävän osan vahingoista muodostaa kuitenkin savun ja muiden palamistuotteiden 
aiheuttamat vauriot sekä rakenteisiin päässyt sammutusvesi. (Belloni et al. 2005, s. 9) 

Finanssialan keskusliiton tekemän vuotovahinkoselvityksen (Vuotovahinkoselvitys 
2008, s. 4-5) mukaan myös vuotovahinkojen korvausmäärät ovat kasvaneet huomatta-
vasti vuodesta toiseen. Tämä kehitys on nähtävissä kuvassa 3, keskivahingonkorvauk-
sen yli 100 % kasvuna viimeisen 20 vuoden jaksolla. Vuonna 2002 vakuutusyhtiöt kor-
vasivat vuotovahinkoja 94,4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2008 vuotovahinkoja korvat-
tiin jo 134,7 miljoonan euron edestä. Kappalemäärältään korvattuja vahinkoja oli tuol-
loin 33 835 kappaletta. 

 

 
Kuva 3: Vuotovahinkojen keskivahingonkorvauksen kehitys. (Vuotovahinkoselvitys 

2008) 

Yleisesti vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiöt korvaavat vain äkilliset ja ennalta 
arvaamattomat vahingot. Vuonna 2008 tehdyn vuotovahinkoselvityksen (Vuotovahin-
koselvitys 2008, s. 1) mukaan 2210 tutkitusta vuotovahinkotapauksesta 86 % korvattiin 
kokonaan tai osittain. Suurin osa vuotovahingoista voidaan siis katsoa olleen äkillisiä 
vahinkoja. Vahinkojen äkillisyyteen liittyen on esitetty (Pitkänen 2011, s. 14) muun 
muassa seuraava vakuutuslautakunnan lausunto: 

”Vahinkotapahtumaa voidaan pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana, jos 
ei ole voitu osoittaa mitään muuta syytä (hitaasti tapahtuvaa ilmiötä tai rajoi-
tusehdon mukaista tapahtumaa) sen aiheuttajaksi. Näyttövelvollisuus ei-
korvattavasta tapahtumasta on vakuutusyhtiöllä (VKL 248/05).” 
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Vuotovahinkojen aiheuttajia on esitetty kuvassa 4. Vuotovahinkojen yleisimpiä aiheut-
tajia ovat putkistoihin kohdistuvat vuodot. Näistä suurin osa on viemäriputkiston ja 
käyttövesiputkiston vuotoja. Vesilaitteista astianpesukoneet aiheuttavat eniten vahinko-
ja. Vuotojen syynä on useimmiten putkiston tai laitteen mekaaninen rikkoontuminen tai 
korroosio. Eri materiaaleista valmistetut putket aiheuttavat tilastojen valossa keskenään 
lähes yhtä paljon vuotoja. Putkistojen vuotoja tapahtuu putkistojen iästä riippumatta, 
mutta erityisesti korroosio aiheuttaa rakennuskantaan suhteutettuna eniten vahinkoja 70-
luvulla rakennetuissa rakennuksissa. Valtaosa vahingoittuneen putken vuodoista tapah-
tuu rakenteiden sisällä, mikä hidastaa ja vaikeuttaa vuodon havaitsemista. Pitkä aikaväli 
vuodon syntymisen ja vesivahingon havaitsemisen välillä kasvattaa vahinkojen laajuut-
ta. Vaurioituneen alueen kasvaessa, myös vuotokohdan paikallistaminen vaikeutuu. 
(Vuotovahinkoselvitys 2008, s. 18-39) 
 

 
Kuva 4: Yleisimmät vuotovahinkokohteet. (Vuotovahinkoselvitys 2008) 

 
Toiseksi yleisimpänä vuotojen aiheuttajana on ihmisten virheellinen toiminta, kuten 
rakennusvirheet, huollon laiminlyönti tai käyttäjän huolimattomuus. Tyypillisimmät 
rakennusvirheet liittyvät ulkopuolisten vesien pääsystä rakenteisiin sekä putkien ja vesi-
laitteiden virheellisistä liitoksista. Käyttäjien toiminnalla on myös merkittävä rooli vuo-
tovahinkojen aiheuttajina ja ehkäisijänä. Käyttäjien virheet vesilaitteiden käytössä, huol-
lossa ja valvonnassa aiheuttavat noin 8 % kaikista vuotovahingoista. (Vuotovahinkosel-
vitys 2008, s. 21-29) 
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2.2.2 Palo- ja vuotovahingoista rakennuksille aiheutuvat vauriot 

Tulen ja lämmön aiheuttamat vauriot 
 
Tulipaloissa syntyvä lämpö aiheuttaa rakenteiden, kalusteiden ja irtaimiston turmeltu-
mista. Tulipalossa esiintyvät lämpötilat riippuvat palavista aineista, tilan palokuormasta 
ja palon vaiheesta. Mitä pidemmälle palo kehittyy, sitä korkeammaksi nousevat myös 
lämpötilat ja tulipalon laajuus. Tulipalon vaiheista voidaan erottaa syttyminen ja kasvu-
vaihe, täysin kehittynyt palo sekä sammuminen ja jäähtymisvaihe. Tulipalo voi kehittyä 
syttymisestä täysin kehittyneeksi paloksi 5–15 minuutissa. Palon lämpötila on tällöin 
500-600 celsius astetta. Mikäli tilassa on riittävästi happea, täysin kehittynyt palo voi 
nostaa lämpötilan yli 1000 celsius asteeseen. (Heikkilä-Kauppinen, Kauppinen 2003, s. 
23- 25) 
 
Lämmön siirtymismenetelmiä ovat säteily, johtuminen ja kuljettuminen eli konvektio. 
Lämmin kappale säteilee ympäristöönsä pitkäaaltoista lämpösäteilyä. Säteilylämpövir-
ran tiheys kasvaa huomattavasti säteilevän kappaleen lämpötilan noustessa. Tulipalossa 
myös palon synnyttämät kuumat hiukkaset ja kaasut säteilevät. Kaasut myös kuljettavat 
lämpöä. Tulipalon muodostama lämpötilaero voi saada aikaan voimakkaita konvek-
tiovirtauksia. Ne kuljettavat lämpöä erityisesti onteloissa ja kanavissa ja voivat sytyttää 
materiaaleja kaukana varsinaisesta palopesäkkeestä. Kappaleen läpi lämpö siirtyy joh-
tumalla, lämpötilaeron pyrkiessä tasoittumaan. Metallit johtavat hyvin lämpöä ja palo 
voi levitä seinän läpi esimerkiksi metallisia putkia pitkin. (Heikkilä-Kauppinen, Kaup-
pinen 2003, s. 23) 
 
Palaminen on reaktio, jossa aine yhtyy happeen nopeasti hapettuen. Rakennusaineet 
voidaan jakaa palamattomiin ja palaviin materiaaleihin. Tiili, betoni, lasi ja metallit ovat 
esimerkkejä palamattomista materiaaleista. Palavia sen sijaan ovat puupitoiset materiaa-
lit sekä monet muoveja sisältävät pintamateriaalit ja kalusteet. Palamisen lisäksi lämpö 
aiheuttaa materiaaleissa fysikaalista ja kemiallista turmeltumista, kuten muodonmuutok-
sia, lujuuden menetystä, sulamista, lohkeilua ja hiiltymistä. Esimerkiksi muovit eivät 
kestä korkeita lämpötiloja, vaan alkavat menettää ominaisuuksiaan lämmön noustessa 
70 – 270 celsius asteen yläpuolelle. Vastaavasti kipsikartonkilevyt alkavat menettää 
lujuuttaan lämpötilan noustessa yli 50:n celsius asteen, jolloin kipsi alkaa hitaasti luo-
vuttaa kidevettään. (Siikanen 2001, s. 225, 257) 
 
Kantavissa rakenteissa käytetyistä materiaaleista puu on palava materiaali. Palaessaan 
massiivisen puun pinta hiiltyy, mutta sen sisäosien lujuus säilyy muuttumattomana. 
Puun pintaan syntyvä hiilikerros hidastaa sisäosien lämpenemistä ja puun palamista. 
Massiivinen puurakenne säilyttää kantokykynsä niin pitkään kuin hiiltymättömän puun 
poikkipinta-ala on riittävä. (Siikanen 2001, s. 23, 183)  
 
Teräs on palamaton materiaali, mutta se menettää lujuuttaan nopeasti lämpötilan nous-
tessa. Tämän vuoksi kantavilta teräsrakenteilta edellytetään erilaisia palonsuojausmene-
telmiä, joilla estetään lämpötilan liiallinen nousu. Toisaalta vähäisetkin lämpötilan muu-
tokset voivat vaurioittaa teräsrakenteita sen puuhun ja betoniin verrattuna voimakkaan 
lämpölaajenemisen vuoksi. (Siikanen 2001, s. 23, 183)  
 
Betonin käyttäytymiseen tulipalossa vaikuttaa betonissa käytettyjen osa-aineiden omi-
naisuudet, suhteitus sekä betonin huokoisuus. Rakenteiden käyttäytymistä tarkasteltaes-
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sa on huomioitava betonin materiaalien lisäksi rakenneosien dimensiot sekä betonin ja 
teräsraudoitteiden yhteistoiminta. Teräksen tavoin betoni on palamaton materiaali, eikä 
se levitä tulipaloa. Lyhytaikainen korkea kuumuus ei välttämättä vaurioita betonia mer-
kittävästi, sillä kuten puu, betoni lämpenee sisäosistaan melko hitaasti. Betonin lämmön 
noustessa 500 °C:een, on sen puristuslujuus noin puolet alkuperäisestä. (Betonitekniikan 
oppikirja 2004 2005, s. 107-114) 
 
Betonin sementtikivellä ja kiviaineksella on usein erilaiset lämpölaajenemiskertoimet, 
mikä aiheuttaa voimakkaita sisäisiä jännityksiä ja betonin halkeilua. Lämmön noustessa 
betoniin sitoutunut vesi pyrkii poistumaan, jolloin sementtikivi voi jopa kutistua. Mikäli 
höyrystyvä kosteus ei pääse riittävästi poistumaan rakenteesta, voi huokosten nopeasti 
kasvava höyrynpaine lohkaista kuivan kuorikerroksen. Halkeilu ja lohkeilu altistavat 
betoniteräkset lämpötilan nousulle ja rakenne voi menettää kantavuutensa. Halkeillut 
betoni on myös altis monille palon jälkeisille vauriomekanismeille aggressiivisten ai-
neiden päästessä tunkeutumaan syvälle betoniin. (Betonitekniikan oppikirja 2004. 2005, 
s. 107-114) 
 
 
Tulipaloissa syntyvät haitalliset aineet 
 
Tulipalossa syntyy palamistuotteina useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat esiintyä il-
massa kaasuina tai hiukkasmaisina epäpuhtauksina. Monet näistä yhdisteistä ovat ihmi-
sen terveydelle haitallisia. Lisäksi hajujen on esitetty (King 2007, s. 46) linkittävän 
käyttäjien aistimukset traumaattiseen vahinkokokemukseen, jolloin hajut koetaan erityi-
sen häiritsevinä. Muodostuvien yhdisteiden määrä ja laatu riippuu palavasta materiaalis-
ta ja palon olosuhteista. Esimerkiksi rakennusvillat eivät muodosta runsaasti savua, sillä 
niiden palamisreaktiot tapahtuvat vasta hyvin korkeissa lämpötiloissa. Sitä vastoin niin 
sanotut kovat eristeet, kuten polyuretaani ja polystyreeni alkavat hajota jo 250 asteen 
lämpötilassa, jolloin ne muodostavat useita haitallisia yhdisteitä. (Belloni et al. 2005, s. 
12-13; Laitinen  et al. 2010, s. 5-6) 
 
Tulipaloissa voi syntyä useita erilaisia kemiallisia vaurioita. Näitä aiheuttavat muun 
muassa paloissa syntyvät happamat palamistuotteet kuten hiilidioksidi, sulfaatit ja klo-
ridit. (King 2007, s. 48) Erityisesti pinnoitteissa, kalusteissa ja erilaisissa laitteissa käy-
tetyt muovit aiheuttavat myös palaessaan runsaasti kemiallisia epäpuhtauksia. (Laitinen 
et al. 2010, s. 5-6) PVC-muovin palaessa ilmaan muodostuu kloorivetykaasua, joka no-
keen tarttuessaan laskeutuu kaikille tilan pinnoille. Tällaisen noen ja kosteuden yhteis-
vaikutus moninkertaistaa korroosiovaurioiden syntymisnopeuden. (Lappi et al. 2008, s. 
37) 
 
Paloon osallistuvan hapen puutteesta johtuen palaminen on tulipaloissa vain harvoin 
täydellistä. Epätäydellinen palaminen lisää syntyvien haitallisten yhdisteiden määrää. 
Esimerkiksi hiilivetyjen epätäydellisen palamisen seurauksena vapautuu ilmaan hiili-
monoksidia, eli häkää, sekä hiilivetyjen hapettumistuotteita, kuten aldehydejä, ketonei-
ta, karboksyylihappoja ja estereitä. Aldehydejä, kuten formaldehydiä, syntyy erityisesti 
vanerien ja erilaisten hartsipinnoitteiden palamistuotteina. Elektroniikan palaessa muo-
dostuu tyypillisesti myrkyllistä bentseeniä ja muun muassa vaahtomuovipatjat muodos-
tavat palaessaan kaasumaista syaanivetyä. Haihtuvista orgaanisista yhdisteistä käytetään 
yleisesti nimitystä VOC (Volatile Organic Compound). Hiukkasmaisista epäpuhtauksis-
ta yleisimpiä ovat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet. PAH-
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yhdisteitä esiintyy myös kaasuina, mutta sen molekyylikoon kasvaessa yhä suurempi 
osa on hiukkasmuodossa esimerkiksi noessa. Tulipaloissa voi syntyä myös erilaisia or-
gaanisia happoja sekä raskasmetalleja. (Belloni et al. 2005, s. 12-13; Laitinen et al. 
2010, s. 5-6) 
 
Jälkivahinkojentorjunnan yhteydessä tehtävä tilojen tuuletus vähentää tehokkaasti il-
massa esiintyviä kaasuja ja hiukkasia. Tuuletuksen jälkeen tiloihin jää kuitenkin run-
saasti epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia sisäilman haju- ja terveyshaittoja. 
Mitä enemmän aikaa tulipalosta on kulunut, sitä suurempi osa ilman epäpuhtauksista on 
hiukkasmaisia. Ajan kuluessa ilmassa olevat hiukkaset kulkeutuvat ilmavirtojen mukana 
rakenteisiin ja painavammat laskeutuvat rakenteiden ja huonekalujen pinnoille. Hiuk-
kasten laskeumat on suhteellisen helppo poistaa pinnoilta huolellisella siivouksella. Nii-
den aiheuttamat ongelmat kohdistuvat eniten siivous- ja korjaustöitä tekeviin henkilöi-
hin, heidän toimintansa nostaessa hiukkaset uudelleen ilmaan. (Laitinen et al. 2010, s. 5-
6) 
 
Suurempi ongelma muodostuu pienten hiukkasten ja kaasujen tunkeutuessa huokoisiin 
rakennusmateriaaleihin tai irtaimistoon. Tulipalot aiheuttavat tilan ilman voimakkaan 
lämpenemisen ja siitä seuraavan ylipaineen. Lämpötilan nousu saa aikaan materiaalien 
lämpölaajenemista, jolloin niiden huokoset avautuvat. Syntyneen ylipaineen ja avautu-
neiden huokosten vaikutuksesta epäpuhtaudet voivat tunkeutua syvälle rakenteisiin. 
Kun rakennus jäähtyy palon sammuttua, huokoset sulkeutuvat. Epäpuhtaudet jäävät 
rakenteisiin, josta ne pikku hiljaa kulkeutuvat takaisin huoneilmaan. Materiaaleihin tun-
keutuneet epäpuhtaudet voivat aiheuttaa hajuja ja terveyshaittoja vielä vuosienkin pääs-
tä tulipalosta, vaikka palon aiheuttamat mekaaniset vauriot olisivat korjattu. (Belloni et 
al. 2005, s. 15) 
 
 
Veden ja kosteuden aiheuttamat vauriot 
 
Vuotovahinkojen ja tulipalon sammutusvesien seurauksena rakenteisiin pääsee vettä ja 
rakennusmateriaalien kosteuspitoisuus kasvaa. Ongelmaksi kosteus muodostuu vasta, 
kun se ylittää tiettyjä kriittisiä rajatiloja ja aiheuttaa vaurioita. Äkillisissä vahingoissa 
rakenteiden kosteuspitoisuus nousee nopeasti, ja ilman korjaustoimenpiteitä voi materi-
aaleissa syntyä monia erilaisia vaurioita, olosuhteista riippuen. Eri rakennusmateriaalit 
sietävät kosteutta eri tavalla. Kosteusvaurioitumisen kannalta kriittinen kosteus ilmoite-
taan yleensä suhteellisena kosteutena. Rakenteiden kosteusvaurioituminen on kuitenkin 
aina monen tekijän summa, eikä tarkkoja kriittisiä kosteusraja-arvoja voida siksi antaa. 
(Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 2000, s. 29-31; Merikallio 2007, s. 32)  
 
Rakenteisiin päässyt vesi ja kasvanut kosteus voivat aiheuttaa erilaisia fysikaalisia, ke-
miallisia, biologisia haittoja. Kuvassa 5 on näistä esimerkkejä lattiapäällysteiden osalta, 
joissa kosteus voi aiheuttaa kerrosten irtoamista, värjääntymistä, kemiallisia reaktioita 
tai mikrobivaurioita. Muita turmeltumisilmiöitä, joissa kosteuden merkitys on ratkaise-
va, ovat muun muassa muodonmuutokset, korroosio ja lahoaminen. (Rakennusten ve-
den- ja kosteudeneristysohjeet 2000, s. 29-31; Siikanen 1996, s. 62-63; Lappi et al. 
2008, s. 36) 
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Kuva 5: Kosteuden aiheuttamia vaurioita lattiapäällysteissä. (Merikallio 2007, s. 32) 

 
Kosteuden lisääntyminen huokoisessa materiaalissa aiheuttaa sen laajenemista. Raken-
nusmateriaaleissa tämä voi ilmetä pullisteluna, kaareutumisena, vääristymisenä ja hal-
keiluna. Tavallisesti materiaalit palautuvat alkuperäiseen muotoonsa kuivuttuaan, mutta 
erityisesti rakennuslevyt, kuten kipsi- ja lastulevyt voivat jäädä pysyvästi turvonneiksi. 
Muodonmuutoksilla voi olla haitallinen vaikutus myös rakennustarvikkeiden kiinnityk-
seen ja eri materiaalien yhteensopivuuteen. Esimerkiksi kerroksellisissa materiaaleissa 
voi kosteuden muutokset irrottaa kerroksia toisistaan tai irrottaa päällystemateriaaleja 
irti alustastaan. Muodonmuutosten ohella tähän voi olla syynä kemialliset hajoamisreak-
tiot esimerkiksi vesiohenteisissa matto- ja parkettiliimoissa, jotka heikentävät niiden 
tartuntaa ja lujuusominaisuuksia. Hajoamisreaktio voi synnyttää myös kaasuja, jotka 
aiheuttavat päällysteissä kupruilua. Tällaisia kosteudesta johtuvia haitallisia kemiallisia 
reaktioita tapahtuu myös muovimattojen pehmitinaineissa, jolloin matto kovettuu ja 
menettää joustavuutensa. (Siikanen 1996, s. 62-63; Merikallio 2007, s. 40) 
 
Muodonmuutosten ohella kosteus vaikuttaa rakenteiden ulkonäköön aiheuttamalla vä-
rimuutoksia. Yleisimpiä kosteuden aiheuttamia esteettisiä vaurioita ovat puumateriaali-
en tummuminen ja alkalisen kosteuden aiheuttamat värinmuutokset muovimatoissa. 
Myös pintojen likaantuminen ja vesivaurioihin usein liittyvä lian epätasainen huuhtou-
tuminen aiheuttavat pintojen kirjavuutta. (Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
2000, s. 29-31; Siikanen 1996, s. 62-63) 
 
Rakenteiden kosteusvauriot lisäävät myös rakennusmateriaalien haitallisia epäpuhtaus-
päästöjä. Esimerkiksi liimojen ja muovimattojen kosteudesta ja betonin alkalisuudesta 
johtuvat kemialliset reaktiot muodostavat useita terveydelle haitallisia haihtuvia or-
gaanisia yhdisteitä (Volatile Organic Compound, VOC). Huoneilmaan haihtuessaan 
nämä yhdisteet voivat liian suurina pitoisuuksina aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita. Täl-
laisissakin tapauksissa kosteus on vain yksi tekijä haitan muodostumisessa. Vaurion 
syntyyn vaikuttaa myös aika ja lämpötila sekä sisäilman laadun kannalta ilmanvaihdon 
toimivuus ja käyttäjien luontaiset herkkyydet. (Rakennusten veden- ja kosteudeneris-
tysohjeet 2000, s. 29-31; Siikanen 1996, s. 62-63; Merikallio 2007, s. 36-39) 
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Kosteudelle herkkiä materiaaleja ovat muun muassa: 

• lastulevy ja muut ureaformaldehydihartsia sisältävät tuotteet, 
• valkuaisaineita sisältävät tasoiteaineet, 
• mineraalivillat, 
• PVC-materiaalit, 
• linoleum, 
• polyesterihartsipohjaiset tuotteet, 
• vesiohenteiset liimat. 

(Puhakka et. al. 1996, s. 37) 
 
Vesivahinkojen biologiset vauriot voivat olla seurausta vuotoveden kuljettamien taudin-
aiheuttajien muodostamasta terveysriskistä tai kohonneen kosteuspitoisuuden aikaan-
saamasta haitallisten mikrobien kasvusta. Mitä pidempään vesi ja kosteus pääsevät vai-
kuttamaan rakenteissa, sitä suuremmaksi biologisten vaurioiden riski kasvaa. Vaurioista 
ensin mainittu voi kuitenkin vaikuttaa vahinkopaikalla välittömästi vahingon tapahtues-
sa, esimerkiksi viemärivesien vuotaessa tai tulviessa rakennuksissa. Viemärivedet voi-
vat sisältää suuria määriä erilaisia taudinaiheuttajia, jotka vuodon seurauksena leviävät 
rakenteiden pinnoille ja tunkeutuvat huokoisiin materiaaleihin. Taudinaiheuttajat muo-
dostavat välittömän terveysriskin tilojen käyttäjille sekä korjaustyön tekijöille. (Berry et 
al. 1994) 
 
Kasvanut kosteus yhdessä sopivan lämpötilan, ravinteiden ja ajan kanssa luo olosuhteet 
homeiden ja muiden mikrobien kasvulle. Mikrobien kasvun kannalta kosteudella on 
usein ratkaiseva merkitys. Mikrobien kasvuedellytykset vaativat kosteutta, sopivan läm-
pötilan, ravinteita ja riittävästi aikaa. Sopiva lämpötila useimmille mikrobeille on 5-40 
°C ja ravinteiksi riittää lähes kaikilla pinnoilla oleva pöly. Useimpien mikrobien kasvu 
käynnistyy rakenteen tasapainokosteuden ylittäessä 80 %. Optimaalisissa olosuhteissa 
alhaisempikin kosteuspitoisuus voi käynnistää tiettyjen homeiden kasvun. Olosuhteiden 
ollessa sopivat voi homekasvustoa muodostua jo muutamien päivien tai viikkojen aika-
na, minkä vuoksi rakenteiden kosteusvauriot olisi korjattava mahdollisimman nopeasti. 
Kosteusvaurioituneen rakenteen kuivattaminen ei välttämättä tuhoa mikrobikasvustoa, 
mikäli sitä on ehtinyt muodostua. Mikrobien itiöt sietävät hyvin kuivuutta ja ne voivat 
jatkaa kasvuaan rakenteen kosteuden kohotessa uudestaan. (Asumisterveysopas : Sosi-
aali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) sovelta-
misopas. 2008, s. 146-148)  
 
Hometta voi muodostua käytännössä kaikille materiaalipinnoille, pinnalle kertyneen 
orgaanisen pölyn toimiessa ravintona. Eri materiaalien herkkyys homeelle kuitenkin 
vaihtelee. Herkimpiä ovat puuperäiset materiaalit ja paperipintaiset tuotteet. Sementti- 
ja muovipohjaiset materiaalit sekä mineraalivillat ovat pääsääntöisesti kohtalaisen vas-
tustuskykyisiä homeen kasvulle. Parhaiten homeen kasvua vastustavat lasit ja metallit 
sekä tehokkaita suoja-aineita sisältävät tuotteet. (Åström 2011, s. 152-158) 
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Kosteuden siirtyminen rakenteissa 
 
Kosteuden siirtymisellä on suuri vaikutus siihen, miten laajalle alueelle vesivahingon 
aiheuttamat vauriot muodostuvat. Eri siirtymistapojen tunteminen on oleellisessa osassa 
myös vaurioiden laajuutta arvioitaessa. Kosteuden siirtymistapoja on useita ja niihin 
vaikuttavat materiaalien ominaisuudet sekä vallitsevat olosuhteet. Kosteuden siirtymis-
tapoja putkivuodon seurauksena on visualisoitu kuvassa 6. Kun kosteutta tarkastellaan 
rakennustekniikan näkökulmasta, on välttämätöntä ymmärtää nämä rakennusfysikaaliset 
ilmiöt ja materiaaliominaisuudet. (Pentti 1994, s. 218-219) 
 

 
Kuva 6: Putkivuodosta rakenteisiin joutuneen kosteuden siirtymistapoja. Muokattu 

(Kettunen & Viljanen 2000). 

 
Huokoiset materiaalit voivat imeä itseensä ja kuljettaa kosteutta sekä hygroskooppisesti, 
että kapillaarisesti. Hygroskooppisuudella tarkoitetaan materiaalin kykyä sitoa ja luo-
vuttaa kosteutta ilmasta. Kapillaarisuus kuvaa materiaalin kykyä kuljettaa vettä vapaan 
veden pinnasta huokosrakenteessaan kapillaaristen voimien vaikutuksesta. Materiaalin 
erilainen huokosrakenne tarkoittaa yleensä myös erilaista kykyä sitoa kosteutta.   
 
Vetenä kosteus voi siirtyä painovoiman, vedenpaineen tai ulkoisen voiman, kuten tuulen 
vaikutuksesta tai kapillaarisesti. Painovoima siirtää vettä alaspäin, mutta painovoimasta 
johtuva vedenpaine voi siirtää vettä myös muihin suuntiin kuin alas. Kaltevilla pinnoilla 
se voi tarkoittaa usein myös pitkiä sivuttaisia siirtymiä. Pintojen kaltevuutta tarkastele-
malla saadaan käsitys siitä, mihin suuntaan ja kuinka nopeasti vesi on vuotopaikalta 
levinnyt. Vaakasuorissakin pinnoissa, kuten lattioissa on usein jonkin verran kaltevuutta 
riippuen rakennustyön laadusta. Lisäksi rakenteissa voi olla myös kaltevuuksia aiheut-
tavia taipumia. Kaltevuuksien tarkastelussa on syytä huomata, että rakenteiden sisällä 
olevien pintojen kaltevuutta on vaikea arvioida ja se voi joissain tapauksissa poiketa 
pintarakenteiden kaltevuuksista. (Åström 2011,  s. 70-72; Kettunen, Viljanen 2000, s. 
21) 
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Rakenteiden pinnan tiiveys vaikuttaa myös vuotoveden kulkeutumiseen. Rakenteissa 
olevat tiiviit pinnat voivat estää vettä kulkeutumasta rakenteeseen ja tällä tavoin rajoit-
taa vaurion laajuutta. Toisaalta tiivis pinta voi myös levittää pienenkin vesivuodon laa-
jalle alueelle, jolloin se kasvattaa vaurioitunutta aluetta. Rakenteiden sisällä tapahtuvis-
sa vuodoissa tiivis pinta myös estää veden ja vesihöyryn poistumisen rakenteesta. Pai-
novoiman vaikutuksesta vesi valuu raoista ja halkeamista. Rakoja muodostuu usein ra-
kenteiden saumakohtiin. Halkeamien vaikutukseen veden virtausreittinä vaikuttaa myös 
vesivuodon suuruus, sillä suuri vesivirta kulkee pienen halkeaman yli. (Kettunen, Vilja-
nen 2000, s. 22-23) 
 
Veden kapillaarinen siirtyminen tapahtuu veden pintajännitysvoimien aiheuttaman huo-
kosalipaineen vaikutuksesta. Vesi voi siirtyä kapillaarisesti kaikkiin suuntiin, myös 
ylöspäin. Vesi nousee huokoisessa materiaalissa korkeudelle, jossa huokosalipaineen 
aiheuttama kapillaari-imu ja painovoima ovat yhtä suuret. Sivusuunnassa tapahtuvaa 
kapillaarista siirtymistä rajoittaa vain veden haihtuminen materiaalista, jolloin vesi voi 
kapillaarisesti levitä laajallekin alueelle Materiaalin kapillaarisuus riippuu sen huokos-
koosta ja –jakaumasta. Mitä pienempiä materiaalin huokoset ovat, sitä suurempi on 
huokosalipaine. Esimerkiksi tiili voi siirtää runsaasti vettä kapillaarisesti. (Kettunen, 
Viljanen 2000, s. 7-8; Åström 2011, s. 71-72) 
 
Vesihöyrynä kosteus siirtyy ilmavirtausten mukana tai diffuusiolla. Kosteuden kulkeu-
tumista ilmavirran vaikutuksesta kutsutaan myös kosteuskonvektioksi. Konvektion 
edellytyksenä on virtausreitti sekä ilmanpaine-ero, joka voi muodostua esimerkiksi tuu-
len, ilmanvaihtojärjestelmän tai lämpötilaeron seurauksena. Lämmin ilma sitoo itseensä 
enemmän vesihöyryä kuin kylmä, ja voi näin ollen siirtää suuriakin määriä kosteutta. 
(Siikanen 1996, s. 56; Åström 2011, s. 70) Esimerkiksi tulipaloissa kuumien palokaasu-
jen höyrystämä sammutusvesi voi ylipaineen vaikutuksesta levitä ilmavirtojen mukana 
laajalle paloalueen ulkopuolelle ja tiivistyä viileämpiin rakenteisiin. (Lappi et al. 
2008,s.20) 
 
Kosteuden diffuusioksi kutsutaan kosteuden siirtymistä vesihöyryn osapaine-erosta joh-
tuen. Rakenteen eri puolilla vallitseva vesihöyrypitoisuuden ero pyrkii tasoittumaan 
diffuusiovirtauksella rakenteen läpi. Diffuusiovirtauksen suuruus riippuu pitoisuuserosta 
ja rakenteen vesihöyrynläpäisevyydestä. Mitä suurempi pitoisuusero ja vesihöyrynlä-
päisevyys, sitä suurempi on diffuusiovirtaus. Diffuusio siirtää kosteutta aina alenevan 
osapaineen suuntaan, mikä usein tarkoittaa lämpimältä puolelta kylmään päin. (Siikanen 
1996, s. 56; Åström 2011, s. 72) Vesihöyryn diffuusio on muihin kosteuden siirtymis-
muotoihin verrattuna hidas ilmiö, jolloin sen merkitys vaurioiden levittäjänä vesivahin-
kojen tapauksessa on melko pieni. Kuitenkin esimerkiksi rakenteiden kuivauksessa dif-
fuusio on merkittävä kosteuden siirtymismuoto. 
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2.3 Vahinkokorjaamisen vaiheet 

2.3.1 Jälkivahinkojen torjunta 

Edellisessä luvussa käsiteltyjen vauriomekanismien pohjalta voidaan todeta, että suuri 
osa palo- ja vuotovahinkojen aiheuttamista vaurioista ovat niin sanottujen seurausva-
hinkojen aiheuttamia. Osa näistä seurausvahingoista on estettävissä oikein suoritetuilla 
jälkivahinkojen torjuntatoimenpiteillä. Jälkivahinkojen torjunnalla (lyhyesti JVT) tar-
koitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla välittömästi pelastustoiminnan päättymisen jäl-
keen pyritään pysäyttämään rakenteiden vauriokehitys ja estämään tai pienentämään 
irtaimelle omaisuudelle aiheutuvia sekundäärisiä vahinkoja. Toimenpiteitä on lueteltu 
kuvassa 7. (Lappi et al. 2008, s. 4-5) 
 
JVT toimenpiteiden määrittelemiseksi on tehtävä tilannearvio ja tunnistettava suurim-
mat turvallisuutta vaarantavat tekijät sekä taloudelliset riskit ja kiireellisimmät torjunta-
suunnat. Kohdetietojen keräämisessä tärkeimpinä lähteinä ovat kohteen omistaja ja 
käyttäjät. Tietojen keräämisen tarkoituksena on ohjata torjuntatyötä kohteen kannalta 
kriittisimpiin kohtiin. Kriittisimpiä kohteita ovat erityisesti tuotantoon liittyvät tilat ja 
kohteet. Kohdetietojen lisäksi on luonnollisesti selvitettävä myös jo syntyneiden vauri-
oiden laatu, laajuus ja leviämisennuste. (Lappi et al. 2008, s. 16; King 2007, s. 52) 
 
JVT-töiden tehtävänä on varmistaa rakennuksen turvallisuus. Mikäli rakenteiden kanto-
kyky on heikentynyt, on tarvittavat tuennat tehtävä ennen alueella liikkumista. Raken-
nusosat, joiden kiinnitykset ovat heikentyneet, kiinnitetään tai irrotetaan kokonaan. 
Vaurioituneet sähköasennukset kytketään irti ja tarvittaessa järjestetään väliaikainen 
sähköistys. Rakennuksen vaippaan kohdistuneet vauriot suojataan siten, etteivät sääil-
miöt aiheuta lisävahinkoja. (Lappi et al. 2008, s. 31-34) 
 

 
Kuva 7: Jälkivahinkojen torjunnan toimenpiteitä. Muokattu (Lappi et. al. 2008) 
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Tuuletuksella poistetaan rakennuksesta palokaasuja ja muita ilmaan joutuneita epäpuh-
tauksia ja edistetään ilman ja pintojen kuivumista. Tuulettaminen on tehokkainta heti 
palotilanteen jälkeen, kun materiaalien huokoset ovat vielä lämmettyään avoimia. Yk-
sinkertaisimmillaan tuulettaminen voi tapahtua avaamalla tilasta ovia ja ikkunoita. Ra-
kennuksessa voi myös olla koneellinen savunpoistojärjestelmä, jota voidaan hyödyntää 
etenkin suurissa vahingoissa. Pienelle alueelle rajautuneissa vahingoissa koneellisen 
savunpoistojärjestelmän käyttö tuuletukseen ei välttämättä ole perusteltua, koska siitä 
voi aiheutua hyötyyn nähden suuria lisäkustannuksia ja koska järjestelmä on kiinteä, 
saattavat poistuvat ilmavirrat kulkeutua puhtaiden tilojen kautta. Parhaiten tuulettami-
nen järjestetään alipaineistamalla vaurioituneet tilat alipainetuulettimilla, jolloin myös 
epäpuhtauksien leviäminen vaurioituneen alueen ulkopuolelle estyy. (Lappi et al. 2008, 
s. 20-23) 
 
Putkirikon, viemäritukoksen tai runsaan sammutusveden seurauksena vahinkotilassa voi 
olla runsaasti irtovettä. Irtovesi voi eri kulkeutumistavoilla levitä laajalle alueelle ja 
kasvattaa vaurioita huomattavasti, jollei sitä saada poistettua. Irtovesi poistetaan pum-
puilla, vesi-imureilla ja kumilastoilla. Irtoveden poistamiseksi voidaan joutua poista-
maan tiettyjä lattiamateriaaleja, kuten parketti- ja laminaattilattioita. Katosta tippuva 
vesi ohjataan keräysastioihin esimerkiksi paksusta muovikalvosta tehtävien rännien ja 
kourujen avulla. Rakenteisiin, esimerkiksi yläpohjan höyrynsulun päälle, kerääntyvä 
irtovesi yritetään poistaa hallitusti poraamalla rakenteisiin reikiä. Kun irtovesi on saatu 
poistettua, aloitetaan sisäilman koneellinen kuivaus. (Lappi et al. 2008, s. 24-26 
 
2.3.2 Vauriokartoitus 

Vaurioituneen rakennuksen vauriokartoitus on tärkeä osa korjaushanketta. Kartoituksen 
tavoitteena on selvittää vaurioiden laatu, laajuus ja syyt, jotta osataan määritellä oikeat 
korjaustoimenpiteet. Korjaustyön suunnittelun ja toteutuksen kannalta nähdään (King 
2007, s. 23-26) tärkeäksi selvittää myös kohteen yleistiedot, käytetyt materiaalit ja ra-
kenteet sekä kohteen käyttöön tai toiminnallisuuteen liittyvät erityispiirteet. Korjattavat 
kohteet voivat olla lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisia, jolloin myös kartoituksen laajuus 
ja eteneminen vaihtelee. Vahinkokorjauksissa kosteusvaurioiden syyt ovat yleensä tie-
dossa. Vesivahinko on voinut aiheutua esimerkiksi putkivuodosta, laitevauriosta, tulvas-
ta tai sammutusvesistä. Kosteuskartoitusta tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, 
että rakenteiden kohonneet kosteuspitoisuudet voivat olla seurausta myös suunnittelussa 
ja rakentamisessa tehdyistä virheistä. (Kettunen & Viljanen 2000, s. 21; Kosteus- ja 
homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. 1997, s. 9-10) 
 
 
Kosteusmittaukset 
 
Kosteusvaurion kartoitus edellyttää tutkijalta aina vankkaa ymmärrystä rakenteiden ra-
kennusfysikaalisesta toiminnasta, lämmön- ja kosteuden siirtymisilmiöistä sekä koste-
usvaurioiden vauriomekanismeista. (Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kunto-
tutkimus. 1997, s. 10) Kosteuskartoittajan on osattava tunnistaa mitkä ilmiöt ovat raken-
teen normaalia käyttäytymistä ja mitkä vahingosta johtuvia. Rakenteiden rakennusfysi-
kaaliset ominaisuudet vaikuttavat myös eri mittausmenetelmien tuloksiin, jolloin näiden 
ilmiöiden tunteminen on välttämätön edellytys mittaustulosten analysoimiseksi. (Kettu-
nen & Viljanen 2000) 
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Kastuneiden rakenteiden kartoittaminen alkaa yleensä keskusteluilla tilan käyttäjän 
kanssa. Käyttäjältä saadaan tietoa vahinkotapahtumasta, sen havaitsemisesta, aikaisem-
min tehdyistä kuntotutkimuksista ja korjaus- tai huoltotoimenpiteistä sekä käytettävissä 
olevista arkkitehti ja rakennepiirustuksista. Näiden tietojen perusteella voidaan saada 
käsitystä rakenteisiin joutuneen veden määrästä. Vesivuodon suuruutta ja kestoa sekä 
materiaalien vedensitomiskykyä arvioimalla voidaan vaurioaluetta rajata karkeasti. Ve-
sivaurion laajuuden selvittämiseksi on kartoitettava veden ja vesihöyryn mahdolliset 
kulkureitit. Kulkureittejä voidaan arvioida huomioimalla pintojen kaltevuudet, käytetty-
jen rakennusmateriaalien kosteudensiirto-ominaisuudet ja kosteudensitomiskyky, pinto-
jen tiiveys sekä rakenteiden saumat, raot ja halkeamat. Vaurion laajuudesta saadaan 
tärkeää tietoa myös aistinvaraisilla havainnoilla. (Kettunen & Viljanen 2000, s. 21; Kos-
teus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. 1997, s. 13-16, 80; Asumister-
veysopas : Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) 
soveltamisopas. 2008, s. 48) 
 
Aistinvaraista havainnointia tarkempaa tietoa rakenteiden kosteustilasta saadaan sähköi-
sellä havainnoinnilla pintakosteusilmaisimella. Pintakosteusilmaisimen toiminta perus-
tuu materiaalien sähköisten ominaisuuksien, kuten sähkönjohtavuuden, dielektrisyyden 
ja kapasitanssin, mittaamiseen. Materiaalien kosteudella on näihin ominaisuuksiin huo-
mattava vaikutus. Mittaustuloksiin aiheutuu häiriöitä esimerkiksi rakenteissa olevista 
ilmaväleistä tai metalleista, kuten betoniteräksistä, sähköjohdoista tai vesiputkista. Pin-
takosteusilmaisimella ei myöskään voida erotella eri syvyyksillä olevia kosteuksia, jol-
loin ei voi esimerkiksi päätellä, onko mitattu kosteus vedeneristeen alla vai päällä. Edel-
lä mainittujen häiriömahdollisuuksien vuoksi yksittäisten mittaustulosten perusteella 
voidaan tehdä suuriakin virhearvioita. Ilmaisimilla ei saada luotettavaa tietoa materiaa-
lin absoluuttisesta kosteudesta eikä niiden ilmoittamia arvoja tule sekoittaa suhteelliseen 
kosteuteen. Sähköisen havainnoinnin perusteella tehdyt päätelmät tulisi aina varmistaa 
muilla mittausmenetelmillä. Pintakosteusilmaisin on kuitenkin nopea menetelmä kastu-
neen alueen rajaamiseen rakenteita ja pintoja rikkomatta. (Asumisterveysopas : Sosiaali- 
ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. 
2008, s. 49, 50; Kettunen & Viljanen 2000, s. 24; Kosteus- ja homevaurioituneen ra-
kennuksen kuntotutkimus. 1997, s. 30) 
 
Suhteellista kosteutta voidaan mitata rakenteiden sisältä rakenteisiin poratusta reiästä tai 
näytepalamenetelmällä. Lattiapäällysteen alapuolinen suhteellinen kosteus voidaan mi-
tata päällysteeseen tehdyn viillon kautta. Suhteellisen kosteuden mittauksissa on otetta-
va huomioon lämpötilan, mitta-anturin ja poratun reiän vaikutukset mittauspisteen olo-
suhteisiin. Massiivisen rakenteen suhteellista kosteutta mitattaessa tulee olosuhteiden 
antaa tasaantua ennen mittaustulosten lukemista. Liian aikaisin suoritettu mittaus antaa 
tulokseksi liian korkeita arvoja, jolloin voidaan päätyä tarpeettoman laajaan korjausalu-
eeseen. (Merikallio 2002, s.15; Merikallio et al. 2007, s. 92) Kuvan 8 tapauksessa pora-
reiän kosteuspitoisuuden tasaantuminen on kestänyt yli 4 vrk.  
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Kuva 8: Porareiän kosteusolosuhteiden tasaantuminen. (Kettunen & Viljanen 2000) 

 
Betonin suhteellinen kosteus voidaan mitata myös näytepalamenetelmällä. Näytepala-
menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa olosuhteet mittauskohdassa ovat epävakaat tai 
mikäli mitattavan betonin lämpötila poikkeaa sen normaalista käyttölämpötilasta huo-
mattavasti. Näytepalamenetelmä on myös nopea ja luotettava menetelmä suhteellisen 
kosteuden mittaamiseksi. (Merikallio 2002, s. 17) 
 
Näytepalamittauksessa betonista irrotetaan murusia kuivamenetelmällä, kuten piikkaa-
malla. Näytteet laitetaan koeputkeen kosteusmittapään kanssa ja tiivistetään koeputki 
vesihöyryntiiviiksi. Murusten määrä tulisi olla noin 1/3 koeputken tilavuudesta. Mittaus 
perustuu siihen, että betonimurusten huokosissa oleva vesihöyrymäärä on huomattavasti 
suurempi, kuin koeputken ilmatilan. (Merikallio 2002, s. 18) 
 
 
Sisäilmamittaukset 
 
Luvussa 2.2 todetaan, että tulipaloista ja vesivahingoista voi aiheutua merkittäviä si-
säilman laatuun vaikuttavia vaurioita. Sisäilman laadun selvittäminen on tärkeä osa ra-
kennuksen terveellisyyden arvioinnissa. Sisäilman laadun toteaminen voi olla tarpeen 
vaurioita ja korjaustoimenpiteitä kartoitettaessa sekä laadunvarmistusmenetelmänä työ-
kohdetta luovutettaessa.  
 
Osa tulipalojen ja vesivahinkojen sisäilmaan vaikuttavista vaurioista ilmenee hajuna ja 
ihon tai limakalvojen ärsytys oireina. Tällaisia aistittavia ominaisuuksia voidaan tunnis-
taa aistinvaraisin havainnoin. Ihmiset ovat kuitenkin eri tavalla herkkiä eri yhdisteille, 
jolloin tällainen havainnointi voi antaa toisistaan poikkeavia tai jopa ristiriitaisia tulok-
sia. Parhaassa tapauksessa aistinvaraisella havainnoinnilla voidaan tunnistaa hajuhaitan 
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lähde, mutta useissa tapauksissa hajun alkuperän paikallistaminen on hankalaa, sillä 
haju on voinut absorboitua tilan kaikkiin pintoihin. (Seppänen et. al. 1997, s. 91) 
 
Kaasumaisia epäpuhtauksia voidaan mitata ottamalla näytteitä huoneilmasta tai materi-
aalien pintaemissioista. Ilmanäyte kerätään oleskeluvyöhykkeeltä, huoneen keskeltä 1,1 
metrin korkeudelta. Näytteitä otetaan yleensä 1-2 tutkittavan kohteen mukaan. Mikäli 
mahdollista, otetaan myös vertailunäyte saman rakennuksen vastaavasta, mutta vaurioi-
tumattomasta tilasta. (Asumisterveysopas : Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterve-
ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. 2008, s. 58) 
 
Näytteenottomenetelmien yleisperiaatteena on se, että ilmaa imetään aktiivikeräyksenä 
kalibroiduilla pumpuilla, tai passiivikeräyksenä, huonetilasta tai materiaalista suodatti-
men läpi. Tutkittavat aineet tarttuvat suodattimena toimivaan adsorbenttiin, joka toimi-
tetaan laboratorioon analysoitavaksi. Eri yhdisteiden mittaamiseksi on määritelty kulle-
kin omat yksityiskohtaiset mittausmenetelmät. Mittausmenetelmät vaihtelevat näytteen 
keräysajan sekä käytettävän adsorbentin ja analysointimenetelmän mukaan. Näin ollen 
tutkijan täytyy jo etukäteen tietää, minkä yhdisteen pitoisuuksia hän haluaa selvittää. 
(Asumisterveysopas : Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n op-
paita 2003:1) soveltamisopas. 2008, s. 58-65) 
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuutta (Total volatile organic com-
pound, TVOC) pidetään yhtenä yleisenä sisäilman laadun mittarina. Sitä mitataan Tenax 
adsorbtioputkiin kerätyistä näytteistä. VOC –yhdisteiden kokonaispitoisuus koostuu 
kuitenkin monista eri yhdisteistä, joista kaikkia ei saada Tenax-adsorbentti –
menetelmällä selville. Korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa tarvitaan kuitenkin tietoa 
myös yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksista. TVOC-tason määrittäminen antaa kuiten-
kin suuntaviivoja jatkotutkimustarpeelle ja kertoo vaurion vakavuudesta. (Seppänen et 
al. 1997, s. 93; Puhakka et al. 1996, s. 39) 
 
 
2.3.3 Korjaussuunnittelu 

Vaurioiden laajuuden tunnistaminen on edellytys oikein mitoitetuille korjaustoimenpi-
teille. Korjaustoimet on voitava mitoittaa siten, että vaurioiden aiheuttamat terveysriskit 
poistuvat korjauskustannusten pysyessä kuitenkin maltillisina. Yksinkertaisemmissa 
tapauksissa voi riittää pelkkä tarkoin rajatun vauriokohdan uusiminen. Ääritapauksissa 
vaurio voi kuitenkin olla niin laaja, ettei rakennuksen korjaaminen käyttökelpoiseksi ole 
taloudellisesti kannattavaa, vaan se joudutaan purkamaan kokonaan. (Kosteus- ja home-
vaurioituneen rakennuksen korjaus. 1997, s. 60) 
 
Vaurioituneiden rakenteiden ensisijainen korjausmenetelmä on yleensä vaurioituneiden 
materiaalien uusiminen. Kevyet rakenteet, kuten useimmat pintarakenteet, kevyet levy-
seinät ja alapohjien koolaukset ja kevyet eristeet ovat yleensä helposti uusittavissa. Kan-
tavien rakenteiden uusiminen on sen sijaan usein hankalaa ja kustannuksiltaan kallista. 
Rakenteista, joita ei voida kokonaisuudessaan uusia, voidaan poistaa pintakerrosta ter-
veeseen materiaaliin asti. Vaurioituneiden rakenteiden uusiminen olisi hyvä ulottaa 0,2-
0,5 metrin etäisyydelle vaurioalueen ulkopuolelle terveeseen materiaaliin. Silloin kun 
kyseessä on tulipalossa savu- ja hajuvaurioita kärsinyt kohde, voi vaurioituneen ja vau-
rioitumattoman alueen raja olla hyvinkin epämääräinen. Purkurajojen suunnittelussa on 
kannattavaa huomioida rakenteiden luonnolliset saumakohdat. Tällöin voidaan varmis-
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tua vanhan ja uuden rakenteen kunnollisista liitoksista ja lopputulos on usein myös vi-
suaalisesti miellyttävämpi. (Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus. 1997, 
s. 62; Hartikainen 2013, s. 4) 
 
Palo- ja kosteusvaurioituneiden rakennusten korjauksessa kaikkia vaurioituneita raken-
teita ei voida tai ei välttämättä kannata purkaa ja uusia. Esimerkiksi kantavien rakentei-
den uusiminen voi olla teknisesti niin hankalaa ja taloudellisesti niin kallista, ettei siitä 
saatavat hyödyt kompensoi siihen asetettuja panoksia. Mikäli vaurioituneen materiaalin 
pintakerrokset voidaan kuitenkin poistaa, vähentää se huomattavasti niiden aiheuttamia 
hajupäästöjä. Toisaalta palo- ja kosteusvaurioissa syntyneet epäpuhtaudet saattavat levi-
tä huomattavasti laajemmalle alueelle, kuin mitä varsinaiset fysikaaliset vauriot. Näin 
ollen rakenteiden täydellinen uusiminen hyvin laajalta alueelta voi kasvattaa korjaus-
työn kustannuksia kohtuuttoman suuriksi ja kyseenalaistaa koko hankkeen onnistumi-
sen. Vaihtoehtona uusimiselle on tällöin rakenteiden mekaaninen puhdistaminen ja pin-
tojen erilaiset fysikaaliset ja kemialliset käsittelyt hajujen ja epäpuhtauksien poistami-
seksi. Tapauksissa joissa materiaalia ei voida uusia, eikä puhdistaa, voidaan harkita ra-
kenteiden tiivistystä tai kapselointia, joilla estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen huo-
neilmaan. (Hartikainen 2013, s. 3)  
 
Kemialliset käsittelyt ja kapseloinnit eivät ole kuitenkaan täysin ongelmattomia ja nii-
den käyttö sisältää tiettyjä riskejä, joita on tarkemmin esitelty kappaleessa 2.4.5. Yksise-
litteisiä ohjeita siitä, milloin kyseisiä menetelmiä voidaan käyttää, ei ole kirjallisuudessa 
esitetty. Tämä johtunee korjauskohteiden vahvasti yksilöllisistä ominaisuuksista ja vau-
rioasteiden voimakkaasta vaihtelusta jopa saman kohteen sisällä. Näin ollen sopivan 
korjausmenetelmän valinta jää aina kuntotutkijan, asiantuntevan korjaussuunnittelijan ja 
tilaajan yhteistyön ratkaistavaksi. Korjaushankkeen onnistumisen kannalta on oleellista 
varmistaa, että kaikki hankkeen osapuolet ymmärtävät vahinkokorjauksen erityispiirteet 
ja tehtyjen ratkaisujen vaikutukset hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin sekä raken-
nuksen käyttöön. 
 
 
2.3.4 Purkutyöt 

Äkillisten vahinkojen käynnistämiin korjaustöihin sisältyy pääsääntöisesti aina eriastei-
sia purkutöitä. Vahinkokohteissa vaurioituneiden materiaalien pikainen purkaminen 
estää lisävahinkojen muodostumista, esimerkiksi sisäilmaongelmien muodossa. (Lappi 
et al. 2008, s. 56-57) Rakenteiden todellinen kunto ja rakentamistapa selviää tavanomai-
sesti vasta purkutöiden jälkeen, jolloin suunnitelmia joudutaan tarkistamaan ja korjaa-
maan. Rakenteet saattavat sisältää odottamattomia yllätyksiä, kuten haitta-aineita, joihin 
ei korjaustyön suunnittelussa ole varauduttu. (King 2007, s. 29) Purkutyöt aiheuttavat 
myös huomattavia vaatimuksia ympäristön huomioimiselle, sillä se on korjaustyön työ-
vaiheista yleensä meluisin, pölyisin ja vaarallisin. Huomattava riski on myös säilytettä-
väksi tarkoitettujen rakenteiden ja pintojen vaurioituminen. (Palomäki et al. 2011, s. 23) 
Huomioon on otettava myös toimenpiteiden vaikutukset rakenteiden ominaisuuksille, 
kuten lujuudelle, palonkestolle tai äänen- ja lämmöneristykselle. Purkutöiden onnistu-
misella on siis huomattavia vaikutuksia koko vahinkokorjaushankkeen kannalta. (King 
2007, s. 70) 
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Purkutöiden pölynhallinta toteutetaan pääsääntöisesti osastointimenetelmällä. Työalue 
osastoidaan hyödyntämällä olemassa olevaa tilajakoa tai rakentamalla väliaikaisia suo-
jaseinämiä, kuten on esitetty kuvassa 9. Mikäli purettavissa rakenteissa on terveydelle 
haitallisia aineita, kuten mikrobikasvustoa tai palojäämiä, voi olla tarpeen varmistaa 
kulkuaukon tiiviys 3-osaisella sulkutilalla. Työalue eristetään omaksi ilmastollisesti 
hallituksi työtilaksi ja alipaineistetaan siihen tarkoitetuilla alipaineistajilla. Tällöin vuo-
toilmavirtaus on ympäröivistä tiloista osastoon päin, millä estetään pölyn ja muiden 
työn aikana syntyvien epäpuhtauksien leviäminen osaston ulkopuolelle. Varustamalla 
alipaineistajat eriasteisilla suodattimilla, voidaan estää pölyn ja epäpuhtauksien leviä-
minen ympäristöön. On suositeltua johtaa osastosta imettävä, suodatettu ilma, ulos riit-
tävän etäälle rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän sisäänottoaukoista. Runsaasti pölyä 
muodostavissa työvaiheissa käytetään lisäksi korkeapaineista kohdepoistoa.  (Palomäki 
2011, s. 203)  
 
 

 
Kuva 9: Purkutöiden pölynhallinnassa työskentelytila osastoidaan ja alipaineistetaan. 

 
Osastoinnin sisälle jäävät kalusteet, laitteet ja ilmanvaihdon pääte-elimet suojataan pö-
lyltä tiiviisti muovikalvolla. Lattiat ja muut vaurioille herkät säilytettävät rakenteet suo-
jataan pahvilla, kovalevyllä tai vanerilla. Myös jätteiden siirtoreittien riittävä suojaus on 
huomioitava. Normaalissa käytössä olevat tilat ja kulkureitit tulee suojata siten, ettei 
työmaan toiminnasta aiheudu käyttäjille vaaraa tai ylimääräistä häiriötä. Myös työmaa-
alueen rajaukset on tehtävä selkeiksi suojauksin ja kyltein sekä ulkopuolisten pääsy 
työmaalle on estettävä. (Palomäki et al. 2011, s. 24, 202) 
 
Mikäli jätteet siirretään jätelavalle purkuputkea tai -kuilua hyväksikäyttäen, on varmis-
tettava kuilun riittävä tiiveys ja jätelava peitettävä tiiviisti pölyn leviämisen estämiseksi. 
Erityisesti mikrobivaurioitunut tai palojäämiä sisältävä purkujäte suositellaan siirrettä-
väksi tiiviisti suljetuissa pölytiiviissä pusseissa tai astioissa. Osastoinnin tiiveyttä, sen 
alipaineisuutta ja rakenteiden suojauksia on myös valvottava koko hankkeen keston 
ajan. Niihin syntyneet puutteet on korjattava heti havaittaessa. (Palomäki 2011, s. 24, 
202) 
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Sekä JVT-töissä, että purkutöissä on perusteltua kiinnittää korostunutta huomiota työ-
turvallisuuteen. Erityisesti tulipalokohteissa on rakenteissa voinut tapahtua muutoksia ja 
ympäristöön on levinnyt epäpuhtauksia, jotka purkutöissä nousevat sisäilmaan. Vahin-
kokorjaustyömailla voidaan ajatella olevan tavanomaisten rakentamisen turvallisuusris-
kien lisäksi kasvanut riski sortuma- ja putoamisonnettomuuksille ja sähköiskuille sekä 
riski altistua tulipaloissa syntyneille myrkyille. (Lappi et al. 2008, s. 44) Viemärivuoto-
jen yhteydessä terveysriskin muodostavat jäteveden mukana rakenteisiin kulkeutuneet 
taudinaiheuttajat (Berry et al. 1994). Purkutöissä tulee huomioida myös purettavien ra-
kennusmateriaalien mahdolliset terveydelle haitalliset aineet. Purettavat rakenteet voivat 
sisältää PCB:tä, asbestia, PAH:jä, lyijyä tai haitallisia mikrobeja. Ongelmana voi olla 
niiden tunnistaminen purkutyön aikana, mikäli työntekijät tai työnjohto eivät omaa riit-
tävää tietämystä kyseisistä aineista. (King 2007, s. 26) Työympäristön vaaranaiheuttajil-
ta voidaan suojautua ympäristöön soveltuvilla työvaatteilla, suojanaamareilla ja suoja-
käsineillä (Lappi et al. 2008, s. 47). 
 
 
2.3.5 Hajunpoisto ja puhdistus 

Hajunpoisto 
 
Tulipaloissa syntyy hiukkasmaisia ja kaasumaisia epäpuhtauksia, jotka tunkeutuvat ra-
kenteisiin ja huonekaluihin. Niistä vähitellen haihtuessaan ne aiheuttavat epämiellyttä-
vää hajua ja mahdollisia terveyshaittoja. Mikäli materiaaleja ei korjauksen yhteydessä 
uusita, täytyy ne muilla keinoin puhdistaa. Hajunpoistossa tärkeitä toimenpiteitä ovat 
JVT-ensivaiheessa tehtävät savutuuletus ja palojätteen raivaus. (Lappi et al. 2008, s. 54-
56)  
 
Pintojen mekaaninen puhdistaminen on luonnollinen osa myös hajunpoistoa. Mekaani-
seen puhdistamiseen voidaan käyttää laajaa valikoimaa erilaisia menetelmiä aina kos-
teapyyhinnästä hiekkapuhallukseen. Käytettävä menetelmä valitaan puhdistettavan ma-
teriaalin ja vaurion laadun mukaan. Pelkkä mekaaninen puhdistus ei kuitenkaan aina 
poista kaikkia hajuja. (King 2007, s. 58) Seuraavalla sivulla on esitelty muutamia kirjal-
lisuudessa kuvattuja hajunpoistomenetelmiä. 
 
 
 
 
Tuuletus Tuuletus on tehokkainta heti palon jälkeen, kun materiaalien 

huokoset ovat vielä kuumuudesta avoimia. Rakenteita voidaan 
hajun poistamiseksi lämmittää vielä myöhemmin uudelleen, 
mikä on luontevaa esimerkiksi rakenteiden kuivauksen yhtey-
dessä. Kaasumaisten yhdisteiden poistuminen huokoisista mate-
riaaleista voi olla kuitenkin hidasta ja tehostettua lämmitystä ja 
tuuletusta voidaan joutua jatkamaan 2-3 viikkoa. Pelkkä tuulet-
taminen ei välttämättä poista kaikkia hajuja, jolloin voimak-
kaammat hajunpoistomenetelmät voivat olla tarpeen. (Hartikai-
nen 2013, s. 6) 
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Hajun peittäminen Hajuja voidaan peittää käyttämällä tuotteita, jotka muokkaavat 
hajuja miellyttävimmiksi. Tällaiset tuotteet voivat olla osana 
puhdistusaineita tai erillisiä haisevaan tilaan asetettuja kappalei-
ta, rakeita tai nesteitä. Hajunmuokkaus voi sopia väliaikaisesti 
poistamaan epämiellyttävää hajukuormaa, mutta niiden ongelma 
on, etteivät ne poista hajua vaan saattavat muodostaa jopa entis-
tä epämiellyttävämpää hajua. (King 2007, s. 63.)  
 

Otsonointi Otsoni on kaasu, joka muodostuu kolmen happiatomin muodos-
tamasta molekyylistä (O3), joka yleensä hajoaa nopeasti kahden 
happiatomin happimolekyyliksi (O2) ja yhdeksi happiatomiksi 
(O). Yksinäiset happiatomit reagoivat helposti ilmassa olevien 
orgaanisten yhdisteiden kanssa hapettaen niitä. Tällaisten reak-
tioiden lopputuotteena on yleensä vain hiilidioksidia ja vettä. 
Näihin reaktioihin perustuen otsonilla hapettamista pidetään 
hyvänä menetelmänä hajunpoistossa ja sisäilman laadun paran-
tamisessa. (Belloni et al. 2005, s. 17; King 2007, s. 63) 
 
Otsonoinnin hyvänä puolena on se, että sen käyttöön ei tarvita 
muita ylimääräisiä kemikaaleja. Otsonin käytössä on huomioita-
va, että happiatomit reagoivat voimakkaasti myös muiden or-
gaanisten yhdisteiden, kuin ilman epäpuhtauksien kanssa, ja se 
on näin ollen haitallinen myös ihmisen terveydelle. Otsoni voi 
hengitettynä aiheuttaa ihmiselle keuhkojen kudosvaurioita. Jotta 
otsoni toimisi sisäilman laadun parantamisessa, tarvitaan sitä 
terveydelle haitallisia pitoisuuksia suurempia määriä. Tällöin 
otsonoitu tila on eristettävä huolella ja tuuletettava ja siivottava 
tila käsittelyn jälkeen. (Belloni et al. 2005, s. 17, 18) 
 
Toinen haaste otsonin käytölle hajunpoistossa on se, että loppu-
tuotteina toivotut hiilidioksidi ja vesi muodostuvat vasta pitkän 
reaktioketjun lopussa. Reaktioiden välituotteina voi muodostua 
hyvin erilaisia yhdisteitä. Näitä reaktioita ja syntyviä välituottei-
ta on vaikea ennalta arvioida, eikä niiden terveysvaikutuksista 
tai muodostamasta hajusta voida tietää etukäteen. Lisäksi otso-
nin käyttöä vaikeuttaa myös se, että otsoni voi reagoida ja vai-
kuttaa haitallisesti myös joihinkin materiaaleihin, kuten kumiin, 
kankaisiin ja esimerkiksi sähköjohtojen päällysteisiin.  (Belloni 
et al. 2005, s. 17,18) 
 

 
Kemialliset  
menetelmät 

 
Kemialliset menetelmät voivat otsonin tavoin perustua mole-
kyylien hapettamiseen tai niillä pyritään pilkkomaan hajua aihe-
uttavat molekyylit haisemattomiksi yhdisteiksi. Näiden mene-
telmien ongelmana on, kuten edellisissä, ettei käsittelyn loppu-
tuloksena syntyviä hajuja voida täysin ennustaa. Lisäksi on 
huomioitava, että käytetyt puhdistuskemikaalit voivat myös nos-
taa puhdistettavien materiaalien TVOC-päästöjä. (Belloni et al. 
2005, s. 16, 120) 
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Kapselointi 
 

Haisevat pinnat voidaan käsitellä pinnoitteilla tai maaleilla, jot-
ka muodostavat hajuja läpäisemättömän kerroksen. Palohajujen 
kapselointiin on tarjolla siihen tarkoitettuja tuotteita. Myös hait-
ta-aineiden kapselointiin tarkoitetut tuotteet voivat soveltua ha-
jujen kapselointiin. Kapseloinnin käytössä on kuitenkin huomi-
oitava, ettei sillä estetä tai haitata rakenteiden kosteusteknistä 
toimintaa. Kapseloinnin ongelmana on myös sen epävarma py-
syvyys. (King 2007, s. 65-66) 

 
 
Desinfiointi 
 
Vuotovahinkojen yhteydessä erityinen puhdistustarve voi syntyä esimerkiksi viemäri-
vuotojen aiheuttamien vaurioiden yhteydessä. Vaurioituneissa rakenteissa voi olla hai-
tallisia mikrobeja, joita ei voida pelkällä mekaanisella puhdistuksella riittävän luotetta-
vasti tappaa. Tällöin puhdistusta voidaan tehostaa desinfiointikäsittelyn avulla. Lappi et 
al. (2008, s. 61) esittävät myös, että desinfiointiaineiden käyttö voisi olla JVT-
ensivaiheessa korjaustyöntekijöitä taudinaiheuttajilta suojaava toimenpide. Kosteus- ja 
homevaurioituneen rakennuksen korjaus -ohjeessa (1997, s. 61) desinfionti -käsittelyä 
esitetään tehtäväksi myös, hometta ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, mikä rakenteen 
kuivaamisen arvellaan kestävän pitkään.  
 
Desinfiointiaineilla tarkoitetaan biosidejä, joiden tarkoitus on tuhota ja tehdä haitatto-
maksi haitallisia eliöitä. Tällaisten desinfiointiaineiden on esitetty (Hartikainen 2013, s. 
7) aiheuttavan itsessäänkin limakalvojen ja hengitysteiden ärsytystä. Niiden väärällä 
käytöllä voidaan aiheuttaa terveyshaittaa niin käsittelyn aikana, kuin tilan myöhemmän 
käytön aikana. Lisäksi homevaurioituneiden rakennusmateriaalien puhdistusohjeessa 
(Hartikainen 2013, s. 7) huomautetaan, että ”Suoraan homehtuneeseen rakenteeseen 
käytettynä desinfiointiaineet voivat jopa lisätä rakenteessa olevien mikrobien mikrobi-
toksiinien tuotantoa ja muuttaa mikrobistoa haitallisemmaksi.” Näistä syistä desinfioin-
tiaineiden käyttöä suositellaan välttämään, ellei sitä voida erikseen perustella. (Hartikai-
nen 2013, s. 7; Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus 1997, s. 63) 
 
Perusteltu desinfiointiaineiden käyttö tulisi toteuttaa aina desinfiointikäsittelyyn erikois-
tuneen ammattilaisen toimesta. Käytettävän desinfiointiaineen soveltuvuus kyseiseen 
kohteeseen tulee varmistaa. Levitystavassa ja aineen konsentraatiossa tulisi huomioida 
aina valmistajan ohjeet. Desinfiointikäsittelyn ajaksi tilat tulisi eristää ja estää ulkopuo-
listen pääsy niihin. Kemikaalijäämien minimoimiseksi käsittely tulisi pyrkiä kohdista-
maan vain niihin pintoihin, jotka on tarkoitus desinfioida. Irtonainen lika ja pöly heiken-
tävät useiden aineiden tehoa, jolloin käsiteltävät pinnat tulisi puhdistaa ennen desinfi-
ointikäsittelyä. Desinfiointikäsittely ei varsinaisesti poista mikrobeja tai kemiallisia yh-
disteitä, vaan ne jäävät pinnoille ja materiaaleihin desinfiointiainejäämien lisäksi. Tä-
män vuoksi on tärkeää puhdistaa käsitellyt pinnat vielä normaalein puhdistuskeinoin 
jäämien vähentämiseksi. (Hartikainen 2013, s. 7) 
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2.3.6 Kuivaus 

Rakenteiden kuivuminen 
 
Rakenteiden kuivatus olisi edullista aloittaa mahdollisimman pian kosteusvaurion ha-
vaitsemisen jälkeen. Nopeasti käynnistetyllä kuivauksella voidaan tehokkaasti rajoittaa 
vaurioiden laajenemista. Sopivissa olosuhteissa rakenteisiin voi muodostua hometta jo 
muutamassa viikossa ja puurakenteiden laho voi käynnistyä muutamassa kuukaudessa. 
(Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus. 1997, s. 61) 
 
Täysin märän rakenteen kuivumisessa on pääsääntöisesti kaksi vaihetta. Ensimmäisessä 
vaiheessa kuivuminen tapahtuu rakenteen pinnalta haihtumalla. Pinta pysyy märkänä 
kosteuden siirtyessä pintaan rakenteen sisältä kapillaari-imulla. Ensimmäisessä vaihees-
sa kuivuminen on nopeaa, mutta vaihe loppuu materiaalin saavuttaessa kriittisen koste-
uspitoisuuden. Toisessa vaiheessa kosteusrintama siirtyy materiaalin sisälle ja kosteu-
den siirtyminen aineessa tapahtuu pääasiassa diffuusiolla. Diffuusiovastuksen kasvaessa 
kuivuminen hidastuu jatkuvasti. Betonin kuivuminen noudattelee suurimmilta osin vai-
hetta kaksi. (Merikallio 2002, s. 34) 
 
Kastuneiden rakenteiden kuivattamistapa valitaan tapauskohtaisesti rakenteiden ominai-
suudet ja vaurion tyyppi ja laajuus huomioon ottaen. Rakenteiden kuivattamisen perus-
ajatus on saada kosteus siirtymään rakenteen pintaan ja siitä edelleen rakennetta ympä-
röivään ilmaan, näin ollen kosteuden siirtymistä rajoittavat tiiviit pintamateriaalit tulee 
poistaa. (Merikallio 2002, s.33-34). Rakenteet pyrkivät tasapainokosteuteen ympäröivän 
ilman kanssa, jolloin ilman suhteellisen kosteuden ollessa riittävän pieni, siirtyy koste-
utta rakenteen pinnalta ympäröivään ilmamassaan. Näin ollen rakennetta ympäröivän 
ilman lämpötilalla ja kosteudella on huomattava vaikutus rakenteiden kuivumiseen. 
Märkien pintojen kuivuminen hidastuu oleellisesti ympäröivän ilman suhteellisen kos-
teuden ylittäessä 50 %, oletettaessa ilman lämpötilan vastaavan normaalia huonelämpö-
tilaa noin 20 ᵒC. (Björkholtz 1990, s. 39-40) 
 
Välittömästi havaitut, vähäiset vuodot voidaan olosuhteiden salliessa kuivatta avaamalla 
rakenteita luonnollisen ilmavirtauksen kiertämiseksi. Tämä kuivausmenetelmä kuiten-
kin edellyttää, etteivät kastuneet rakenteet ja materiaalit ole kosteudelle herkkiä ja, että 
ilmasto-olosuhteet rakenteen ympärillä mahdollistavat rakenteen kuivumisen. Useim-
missa tapauksissa on varmempaa turvautua koneelliseen kuivatukseen. Muun muassa 
betonirakenteiden kuivuminen ilman koneellista kuivatusta on niin hidasta, että kosteut-
ta voi helposti jäädä muutoin korjattuun rakenteeseen. (Kosteus- ja homevaurioituneen 
rakennuksen korjaus. 1997, s. 61) 
 
 
Koneellinen kuivaus 
 
Märän rakenteen kuivumista voidaan koneellisesti nopeuttaa alentamalla ilman kosteut-
ta ympäröivässä tilassa, nostamalla rakenteen lämpötilaa, kasvattamalla ilmannopeutta 
rakenteen pinnassa tai näiden menetelmien eri yhdistelmillä. (Ratu 07-3032, s. 4)  
 
Ilmankosteuden vähentämiseksi käytettävät menetelmät voidaan jakaa ilmanvaihdon 
kannalta suljettuun ja avoimeen järjestelmään. Avoimessa järjestelmässä tilan ilmaa 
lämmitetään, jolloin lämmin ilma sitoo rakenteista tulevaa kosteutta, joka sitten johde-
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taan ilmanvaihdon avulla ulos. Tämä järjestely on helppo toteuttaa ja se soveltuu tiloi-
hin jotka ovat osittain tai kokonaan käytössä, tai jotka edellyttävät ilmanvaihtoa esimer-
kiksi epäpuhtauksien hallinnan vuoksi. Kuivattaminen ilmaa lämmittämällä on tehok-
kaimmillaan talvella, jolloin ulkoilman kosteuspitoisuus on pieni ja näin ollen sen kyky 
sitoa kosteutta suuri. Kesällä menetelmän kuivausteho laskee, sillä ulkoilma on valmiik-
si lämmintä ja suhteellinen kosteus yleensä suuri. Tällöin kuivumisen mahdollistavaa 
vesihöyryn osapaine-eroa ei välttämättä muodostu, tai se jää pieneksi ja kuivuminen on 
hidasta. (Björkholtz 1990, s. 52-54) 
 
Suljetussa järjestelmässä ilmaa kuivataan erityisillä ilmankuivaimilla. Ilmankuivaimia 
on kahta eri tyyppiä, kondenssiin ja sorptioon perustuvia. Kondenssikuivaimessa kuivat-
tava ilma johdetaan jäähdytyspatterin läpi, jolloin osa ilman kosteudesta tiivistyy patte-
rin kylmälle pinnalle. Kondensoitunut vesi kerätään talteen tai johdetaan viemäriin ja 
kuivunut ilma johdetaan takaisin kuivattavaan tilaan. Kondenssikuivaimet soveltuvat 
parhaiten tiloihin, joiden ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat suuria. Ilman suh-
teellisen kosteuden laskiessa kondenssikuivaimen erottelukyky laskee radikaalisti. Ad-
sorptiokuivain sen sijaan esitetään toimivan lähes kaikissa lämpö- ja kosteusolosuhteis-
sa (Kuivausohje 2012, s. 2) Ilmankuivaajien käytössä on huomioitava, että kuivauksen 
kohteena oleva tila on oltava ilmatiivis. Mikäli tilaan virtaa runsaasti vuotoilmaa, pää-
dytään kuivattamaan kosteaa ulkoilmaa ja kuivaimien tehokkuus putoaa jyrkästi. (Ratu 
07-3032 s. 4; Björkholtz 1990, s. 63; Ratu 07-3032 s. 4) 
 
Ilman puhaltaminen kastuneen rakenteen pintaa pitkin on yksinkertainen koneellinen 
kuivausmenetelmä. Menetelmän kuivaustehoa voidaan parantaa puhallettavaa ilmaa 
lämmittämällä. Lämpimän ilman suhteellinen kosteus on pienempi, mutta sen absoluut-
tinen kosteus ei muutu. Tehokkaampi menetelmä on ohjata rakenteeseen koneellisesti 
kuivattua ilmaa. (Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus. 1997, s. 61) 
 
Laajuudeltaan pieniä kastuneita alueita voidaan kuivattaa lämmittämällä rakennetta 50 -
80 ᵒC lämpötilaan. Rakenteen täsmälliseen lämmittämiseen voidaan käyttää infrapuna- 
tai mikroaaltosäteilijöitä. Rakenteen lämmittäminen perustuu mahdollisimman suuren 
höyryn osapaine-eron luomiseen kuivattavan materiaalin ja sitä ympäröivän ilman välil-
le. Lämmitettäessä betoniin fysikaalisesti sitoutunut vesi höyrystyy huokosten ilmati-
laan, jolloin huokosten vesihöyryn osapaine kasvaa (Kylliäinen 2010, s. 29). Lämmitti-
mien kuivausteho voidaan kohdistaa tarkoin vauriokohtaan, jolloin rakenne kuivuu no-
peasti. Menetelmä on parhaimmillaan betoni- ja kivirakenteiden kuivauksessa, mutta se 
ei sovellu hyvin laajempien vauriokohteiden kuivaukseen. (Kosteus- ja homevaurioitu-
neen rakennuksen korjaus. 1997, s. 62)  
 
Infrapunasäteilijöillä voidaan lämmittää kuivattavan rakenteen pintaa. Infrapunasäteili-
jöillä lämmitystä katkotaan sopivassa rytmissä, jolloin rakenteen pinta jäähtyy sisäosaa 
viileämmäksi. Sopiva jakson pituus riippuu säteilijän tehosta, mutta se on yleensä 8 – 12 
tuntia. Infrapunasäteilijöillä lämpö siirtyy materiaalin pinnasta. Mikroaallot sen sijaan 
tunkeutuvat helpommin kuivan pinnan läpi märkiin sisäosiin, mikä nopeuttaa kuivumis-
ta. Lisäksi mikroaallot kasvattavat huokosten höyrynpainetta, jolloin kosteutta siirtyy 
rakenteen pintaan myös paine-erosta johtuen. Mikroaaltokuivaus nopeuttaa rakenteiden 
kuivausta erityisesti paksuissa laatoissa. (Ranta et al. 2009, s. 20, 76) Väärin käytettynä 
mikroaaltokuivaimet voivat aiheuttaa vaurioita materiaaleille ja ihmisille, joten niiden 
turvallinen käyttö edellyttää tietoa ja kokemusta niiden soveltuvuudesta eri kohteisiin.  
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2.3.7 Ennallistaminen 

Ennallistamisvaiheessa puretut rakenteet ja pinnat rakennetaan uudestaan rakennuksen 
palvelukyvyn palauttamiseksi. Suomessa rakentamista säätelee Suomen rakentamismää-
räyskokoelma, jonka määräykset koskevat ensisijaisesti uudisrakentamista. Maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaan ”korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei mää-
räyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laa-
juus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muuttuva käyttötapa edellyttävät”. 
Näin ollen normit antavat korjausrakentamiseen melko väljät puitteet. (Korjausraken-
tamisen strategia 2007-2017 2007, s. 14) 
 
Vahinkokorjauksissa voidaan joutua tekemään myönnytyksiä voimassa olevien uudisra-
kentamisen määräysten suhteen. Vanhat rakenteet voivat vaihdella rakennuksen iän ja 
käyttötarkoituksen mukaan, jolloin niiden palauttamisessa ennalleen on huomioitava 
vanha rakentamistapa. (King 2007, s. 69) Esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vissä kohteissa käytettävät materiaalit ja menetelmät on usein valittava käytettyjä mate-
riaaleja ja rakenteita vastaaviksi. Tällöin lopputulokselta ei yleisesti vaadita uudisraken-
tamiselta vaadittavaa laatutasoa. Ennallistamisen tulisi kuitenkin aina noudatella ylei-
sesti hyvää rakentamistapaa. (Palomäki et al. 2011, s. 13) Vanhaa rakennetta muutetta-
essa voi olla riskinä, että uudella rakenneratkaisulla muutetaan vanha, sellaisenaan hy-
vin toiminut rakenne, niiden yhteensopimattomuuden vuoksi kosteustekniseksi riskira-
kenteeksi. 
 
Mikäli rakenteita uusitaan kokonaan, vaaditaan lopputuloksen pintamateriaalien ja pin-
takäsittelyn osalta samoja laatuvaatimuksia, kuin uudisrakentamisessa. (Palomäki et al. 
2011, s. 13) 
Lopputuloksen laatuvaatimusten täyttyminen voidaan todeta työnaikaisilla kokeilla ja 
mittauksilla. Tällaisia yleisiä ovet esimerkiksi alustan suhteellisen kosteuden mittaami-
nen ja vedeneristeen paksuuden mittaaminen. Laatuvaatimusten täyttymiseksi voidaan 
hyödyntää myös rakentamisessa yleisesti käytettäviä tarkistuslistoja. Tarkistuslistojen 
avulla voidaan varmistaa tehtävän aloitusedellytysten täyttyminen ja toisaalta tarkistaa 
tavoitellun laadun toteutuminen. Erikseen sovittaessa, voidaan tarkistuslistaa käyttää 
myös kohteen laatudokumenttina. (Palomäki et al. 2011, s. 11, 17)  
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3 Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

3.1 Prosessiajattelu ja prosessijohtaminen 

Prosessit ovat sitä, mitä yritykset tekevät, ajateltiin toimintaa prosesseina tai ei. Kuva 10 
visualisoi prosessin määritelmää. Prosessilla tarkoitetaan toimintoa tai toimintojen sar-
jaa, jossa yksi tai useampi siihen tuotu syöte muutetaan tarvittavilla resursseilla ja ohja-
uksella jonkin sisäisen tai ulkoisen asiakkaan ratkaisua edustavaksi tuotokseksi. Proses-
si voi muodostua useammasta aliprosessista, joita voidaan kutsua myös toiminnoiksi. 
Vastaavalla tavalla aliprosessit voidaan jakaa erillisiin ihmisten tai koneiden suoritta-
miin tehtäviin. Tehtävä on yleensä yhden ihmisen suorittama, kun taas aliprosessi voi 
prosessin tavoin muodostua useista tehtävistä. (Roberts 1995, s.18 - 20) 
 

 
Kuva 10: Prosessi: Asiakkaan tarpeista, asiakkaan tyytyväisyyteen. Muokattu (Laama-

nen 1993) 

 
Ydinprosessit koostuvat toiminnoista, jotka liittyvät erottamattomasti yrityksen tuotteen 
valmistukseen tai palvelun tuottamiseen. Ydinprosessit ovat siis prosesseja jotka tuotta-
vat lisäarvoa asiakkaalle ja ovat siten yrityksen liiketoiminnan edellytys. Ydinprosessin 
lisäksi kirjallisuudessa käytetään myös termiä liiketoimintaprosessi. Laamasen (1993, s. 
10, 16) määritelmän mukaan liiketoimintaprosessi on ”sarja toimenpiteitä, joilla saavu-
tetaan asetettu liiketoiminnan tulos”. Tällä ajatuksella yrityksen toiminta tulisi järjestää 
siten, että se toteuttaa mahdollisimman hyvin yrityksen strategiaa. Liiketoimintaproses-
sit kattavat yrityksen kaikki toiminnot ja niiden toteutukseen osallistuu yleensä useita 
ihmisiä eri puolita organisaatiota. Muut yrityksen toiminnan kannalta tarpeelliset toi-
minnot ovat tukiprosesseja. Ne eivät itsessään tuota lisäarvoa asiakkaalle, mutta niillä 
voi silti olla oleellinen merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Tällaisia prosesseja 
voivat olla esimerkiksi yrityksen kirjanpito tai henkilöstöhallinto. (Becker & Kahn 
2003, s. 4-5)  
 
Prosessijohtaminen tarkoittaa yrityksen toiminnan uudistamista prosessiajattelulla yri-
tyksen suorituskyvyn parantamiseksi. Usein yrityksen toimintatavoista löytyy valtavasti 
tehottomuutta, turhaa byrokratiaa ja ylimääräisiä toimintoja, jotka aiheuttavat virheitä 
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tuotteen laadussa, asiakastyytymättömyyttä, kustannuksia ja viivytyksiä, mutta eivät 
tuota mitään lisäarvoa asiakkaalle. (Roberts 1995 s. 9-10) Prosessiajattelussa kyseen-
alaistetaan perinteinen funktionaalinen ajattelutapa ja pyritään järjestämään kaikki toi-
minta asiakkaan tarpeita palvelevien ydinprosessien ympärille. Tavoitteena on eliminoi-
da sellaiset toiminnot, jotka eivät tuota konkreettista arvoa prosessin asiakkaalle. (Han-
nus 1993, s. 4, 15) 
 
Henkilöstön tuottavuus on tärkeässä roolissa kilpailukyvyn kannalta. Asiakkaan toivo-
maa arvoa ei voida tuottaa ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Henkilöstön tuot-
tavuutta ei voida kuitenkaan nostaa loputtomiin vain yksinkertaisesti työskentelemällä 
kovemmin. Ihmisillä on rajalliset resurssit ja tällainen tuottavuuden kasvattaminen 
kääntyy itseään vastaan. Toimivilla prosesseilla voidaan asiakastyytyväisyyden ja hen-
kilöstön tuottavuuden ja viihtyvyyden lisäksi saavuttaa kustannustehokkuutta ja lyhy-
empiä prosessien läpimenoaikoja, jotka edelleen taas vaikuttavat positiivisesti niin yri-
tyksen omistajien, kuin asiakkaiden ja henkilöstönkin tyytyväisyyteen. (Laamanen 
1993, s. 9) Tällaista prosessijohtamisen aiheuttamaa ”hyvän kierrettä” on myös kuvattu 
kuvassa 11. 
 

 
Kuva 11: Suorituskyvyn parantamisen kierre. Muokattu (Hannus 1993) 

 
Prosessien yleiset haasteet 
 
Monet prosessien ongelmat johtuvat usein siitä, ettei yrityksen toimintaa ole osattu aja-
tella prosesseina, vaikka todellisuudessa prosessit ovat vain pilkottuna ja hajautettuna 
eri osastojen sisäisiksi töiksi. Seuraavissa kappaleissa esitellään muutamia yleisiä on-
gelmia, jotka aiheuttavat prosesseissa tehottomuutta, kustannuksia ja puutteita laadussa. 
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Prosessi on 
pirstaleinen.  
 

 
Prosessin osat saavat edelliseltä syötteitä ja lähettävät oman toi-
mintansa tuloksena syötteitä seuraavalle osalle. Joka kerta kun 
tietoa tai aliprosessin tuotteita siirtyy henkilöltä tai osastolta toi-
selle syntyy rajapinta, josta aiheutuu seisonta-aikaa ja virheiden 
mahdollisuuksia. (Hammer & Champy 1994, s. 26-27)  
 
Tyypillisiä pirstaleisen prosessin häiriöitä ovat esimerkiksi samo-
jen tietojen toistuva siirtely tietojärjestelmästä toiseen tai henki-
löltä toiselle. Ihmiset joutuvat soittelemaan runsaasti toisilleen 
tarvittavien tietojen saamiseksi tai jokin oleellinen tieto ei saavuta 
kaikkia osapuolia, vaan hukkuu matkalla. Runsaan valvonnan ja 
tarkastusten tarve on myös merkki pirstaleisesta prosessista. 
Pelkkien oireiden korjaaminen voi johtaa vain entistä monimut-
kaisempiin prosesseihin ja luoda ratkaisuiden sijaan uusia ongel-
mia. (Hammer & Champy 1994, s. 100-104) 
 

Prosessin vaiheet  
on osa-optimoitu. 

Osastojen tehtävät on suunniteltu osastojen sisäisiä tarpeita ajatel-
len, eivätkä toimintamallit näin ollen palvele osastojen yhteistoi-
mintaa tai kokonaisuutta. Tietyssä osastossa työskentelevät ihmi-
set tarkastelevat toimintaansa katsoen sisäänpäin, omaan osas-
toonsa tai ylöspäin, omaan esimieheensä. Prosessien kehitystyö 
toteutetaan osastojen sisällä, jolloin vaarana on että aliprosessin 
tehokkuutta parannetaan koko prosessin tehokkuuden kustannuk-
sella. Tällainen prosessijonon osien korjailu ei ratkaise varsinaista 
ongelmaa. (Hoyle 2009, s. 139) 
 

Vastuut ja tehtävät  
ovat epäselvät. 

Toinen hajautettujen prosessien yleinen ongelma on, että proses-
siin osallistuvien toimenkuvat ja vastuut eivät ole selkeästi määri-
teltyjä. Prosessi voi myös sisältää tärkeitä tehtäviä, joista kukaan 
ei ole varsinaisesti vastuussa. Lisäksi kukaan ei välttämättä vastaa 
koko prosessista, jolloin kokonaisuus ei ole hallittavissa. Huonos-
ti hallituissa prosesseissa esiintyy paljon epävarmuuksia, joiden 
hallinta vaatii ylimääräisiä resursseja. Prosessin kokonaisuuden 
tavoitteet voivat hämärtyä, mikä voi johtaa toimintojen osaopti-
mointiin koko prosessin kustannuksella. Tätä ilmiötä korostavat 
yksiköiden sisäiset tulostavoitteet ja budjetit. Myös päätöksente-
ko voi olla hajautettu ja epäselvä, jolloin prosessi on hidas ja te-
hoton. Työntekijöillä ei ole kokonaiskuvaa prosessista, eikä hei-
dän omasta osuudestaan siinä. Yksittäisiltä työntekijöiltä voidaan 
vaatia liikaa tai liian vähän. Näillä asioilla on epäedullinen vaiku-
tus työntekijöiden motivaatioon ja sitä kautta koko prosessin lop-
putulokseen. (Schwegmann & Laske 2003, s. 122-125) 
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Prosessiin liittyviä  
tärkeitä tietoja 
ei hallita. 

Prosessin asiakaskontakti on heikko ja tieto käynnissä olevan 
prosessin vaiheesta on usein vaikeasti saatavilla. Kellään yksittäi-
sen osaprosessin vastuuhenkilöllä ei ole valtuuksia vastata koko 
prosessia koskeviin kysymyksiin tai ratkoa ongelmia. (Hammer 
& Champy 1994, s. 27) Monimutkaisissa prosesseissa myös asia-
kasrajapintoja on useita, mikä lisää edellä mainittuja ongelmia ja 
saattaa jo itsessään aiheuttaa asiakkaan tyytymättömyyttä. Voi 
myös olla, ettei prosessin kannalta olennaista tietoa tunnisteta tai 
sitä ei osata jakaa. Tämä voi johtua tarkoitukseen sopivan tieto-
järjestelmän puutteesta tai eri osapuolten käyttämien järjestelmien 
yhteensopimattomuudesta. Järjestelmät voivat olla myös liian 
vaikeita tai työläitä käyttää. (Schwegmann & Laske 2003, s. 123) 
 

Prosessi on  
tehoton. 

Prosessi sisältää toimintoja tai tehtäviä, jotka vievät aikaa ja re-
sursseja, mutta eivät tuota prosessille lisäarvoa. Nämä toiminnot 
voivat olla prosessin tavoitteiden kannalta vanhentuneita tai seu-
rausta epäonnistuneista aliprosessien korjausyrityksistä. Tällaiset 
turhat toiminnot voidaan yleensä poistaa, mutta siinä onnistumi-
nen voi vaatia prosessirakenteen laajempaa muuttamista. 
(Schwegmann & Laske 2003, s. 124)  
 
Kaikki asiakkaalle näkymättömät toiminnot eivät automaattisesti 
ole turhia, sillä niillä voi olla merkitystä prosessin sisäisen toimi-
vuuden kannalta. Tällaisia toimintoja sisältäviä prosesseja on 
kuitenkin tarkasteltava kriittisesti, sillä kaikki ylimääräiset toi-
minnot heikentävät prosessin tehokkuutta. (Roberts 1995, s. 22-
29) Joitain tarpeellisiakin toimintoja voidaan ehkä toteuttaa te-
hokkaammin. Prosesseja tarkasteltaessa tulisikin kiinnittää huo-
miota siihen miksi tehdään niitä asioita mitä tehdään ja miksi asiat 
tehdään niin kuin ne tehdään. Moniin toimintatapoihin sisältyy 
sääntöjä ja oletuksia, jotka voivat tarkastelussa osoittautua van-
hanaikaisiksi tai jopa täysin virheellisiksi kokonaisuuden kannal-
ta. (Hammer & Champy 1994, s. 32) 
 

Prosessi ei kehity. Funktionaaliset organisaatiot ovat rakenteellisesti jäykkiä ja 
muuttumattomia. Samoin niiden ympärille rakennetut prosessit 
ovat heikosti muunneltavissa markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 
Tällainen organisaatiorakenne perustuu ajatukseen, että kapea-
alaiset muutokset ovat helposti ennustettavissa. Osastoihin hajau-
tettu, sisäänpäin katsova johtaminen ei kuitenkaan tunnista muu-
tostarvetta, tai jos tunnistaa, ei pysty siihen reagoimaan, koska 
sillä ei välttämättä ole siihen tarvittavia valtuuksia. Funktionaali-
sissa organisaatioissa tuotantomäärien kasvu kasvattaa usein 
yleiskulujen osuutta, kun eri toiminnot on voimakkaasti hajautet-
tu ja tarvitaan järeä johto-organisaatio kokoamaan ne kasaan. 
(Hammer & Champy 1994, s. 28-29) 
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Speck ja Schnetgöke (2003, s.151-157) esittävät joitain yleisiä periaatteita, joilla proses-
sin toimintaa voidaan parantaa. 
 

• Prosessin tulisi toteuttaa yrityksen strategiaa. Alussa on myös määriteltävä onko 
kyseessä ydin- vai tukiprosessi. Ylimääräiset toiminnot voidaan eliminoida. 

 
• Prosessin tulisi lähteä asiakkaan tarpeesta ja tuottaa tuloksena ratkaisu asiakkaan 

ongelmaan. Prosessin asiakkaat ja tavoitteet on hyvä määritellä selkeästi proses-
sin suunnitteluvaiheessa ja kirjata ylös. Sama periaate pätee myös kaikkiin pro-
sessin sisältämiin aliprosesseihin. Tällöin asiakkaana voi olla myös prosessin si-
säinen asiakas. 

 
• Prosessin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja suoraviivainen. Par-

haimmillaan se olisi yhden henkilön tai yhden ryhmän suorittama. Prosessin 
suunnittelussa määritellään ensin tarvittavat toimenpiteet ja resurssit ja määritel-
lään vasta sen jälkeen tarvittava organisaatiorakenne. Prosessin suunnittelu van-
han rakenteen päälle tuo mukanaan usein myös vanhan rakenteen monimutkai-
suuden. 

 
• Jos mahdollista, voidaan prosessin eri osia suorittaa rinnakkain. Tämä tehostaa 

prosessia ja lyhentää sen läpimenoaikaa. 
 

• Prosessin tulisi olla mahdollisimman itseohjautuva ja mahdollistaa sisäisen laa-
duntarkkailun. Jälkikäteen tehtävä laadunvalvonta ainoastaan lisää rajapintoja ja 
heikentää henkilöstön motivaatiota. 

 
• Prosessi tulisi suunnitella siten, että se tukee siihen osallistuvien työntekijöiden 

kokonaiskuvaa ja kehittymistä. Tämä voidaan saavuttaa suunnittelemalla proses-
si avoimeksi ja järjestämällä yksittäisetkin tehtävät siten, että niiden tekijä näkee 
niiden vaikutuksen koko prosessiin.  

 
 
3.2  Muutoksen kohteet prosessien kehittämisessä 

Hannuksen (1993, s.122-123) esittämässä PROPER (PROcess PERformance) -mallissa 
prosessien kehittäminen perustuu pehmeisiin ja koviin muutoksen tekijöihin. Pehmeät 
tekijät korostavat henkilöstön merkitystä yrityksen voimavarana. Ne luovat yrityksen 
sisällä halun kehittyä ja kyvyn uudistua. Kovat tekijät ovat puolestaan muutoksen näky-
viä kohteita sekä muutoksen mahdollistajia. Nämä tekijät voidaan jakaa kuuteen eri 
komponenttiin, jotka on esitetty kuvassa 12. Prosessien kehittämisessä ei ole kyse aino-
astaan toimintamallien uudelleensuunnittelusta, vaan kokonaisuuden hallinnasta, jossa 
kaikki kuusi komponenttia vaikuttavat toisiinsa. 
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Kuva 12: Muutoksen komponentit PROPER -mallissa. Muokattu (Hannus 1993). 

 
 
Komponenteista kolme ensimmäistä edustaa pehmeitä tekijöitä ja seuraavat kovia. 
 

• Osaaminen: henkilöstön ja organisaation tiedot ja taidot 
• Arvot ja kulttuuri: yrityksen tapa toimia 
• Motivaatio: henkilöstön asenteet ja yrittäjyys sekä henkilökohtaisten arvojen ja 

tavoitteiden yhdenmukaisuus yrityksen arvojen ja tavoitteiden kanssa 
• Rakenne: yrityksen organisaatiorakenteet ja käytännöt raportointisuhteiden ja 

ohjausjärjestelmien osalta 
• Prosessit: työnkulku ja siihen liittyvät materiaali- ja tietovirrat 
• Teknologia: yrityksen tieto- ja viestintäjärjestelmät  

 
 
Muutos organisaatiorakenteissa 
 
Prosessien ongelmat eivät yleensä johdu johtajien epäpätevyydestä tai työntekijöiden 
laiskuudesta, vaan yrityksen organisaation ja toimintamallien sopimattomuudesta niitä 
ympäröivään toimintaympäristöön (Hammer & Champy 1994, s.15-20). Perinteinen 
yritysrakenteen muoto on funktionaalinen organisaatio, jossa osaaminen on eriytetty. 
Tällainen, myös linjaorganisaatioksi tai tulosyksikköorganisaatioksi kutsuttu rakenne 
muodostuu kapeiden, erikoisalueisiin jakautuneiden toimintojen mukaan järjestetyistä 
pystysuuntaisista rakenteista, kuten osastoista tai yksiköistä. Tällöin myös yrityksen 
toiminnot ovat järjestyneet olemassa olevien rakenteiden mukaan. (Becker & Kahn 
2003, s. 4-5) Tyypillinen linjaorganisaatiorakenne on esitetty kuvassa 13. Kaikki orga-
nisaation resurssit on jaettu eri osastoille ja prosesseilla ei ole niihin ohjausvaltaa. Funk-
tionaalisessa organisaatiossa resurssien käytön lähtökohtana ja johtamisen painopisteenä 
ovat osaston sisäiset tarpeet. (Kiiskinen et al. 2002, s. 31-33) 
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Kuva 13: Linjaorganisaatio voi hajauttaa prosessit monimutkaisiksi rakenteiksi. Muo-

kattu lähteistä (Kiiskinen 2002; Becker & Kahn, 2003). 

Linjaorganisaation vahvuutena on osastojen omien asiakkaiden hallinta ja kyky reagoi-
da näiden asiakkaiden tarpeisiin. Osastoilla voi myös olla omia sopimuskumppaneita, 
joiden käytöstä se vastaa itsenäisesti. Vahvuutena on myös, että osaston sisäisen osaa-
misen ja johtamisen kehittäminen on helpompaa, kun toimintaa ei tarvitse sovittaa yh-
teen muiden osastojen kanssa. Myös osastojen sisäiset vastuut ja tulostavoitteet ovat 
selkeät. (Hoyle 2009, s. 139; Kiiskinen et al. 2002, s. 32)  
 
Linjaorganisaatiota pidetään kuitenkin usein vanhentuneena ja sopimattomana nykypäi-
vän liiketoimintaan. Ongelmia linjaorganisaatiossa ilmenee silloin, kun yrityksen toi-
minta leikkaa useita osastoja, kuten kuvassa 13 on esimerkkinä esitetty. Tällöin linjaor-
ganisaatioita vaivaavat usein joustamattomuus, passiivisuus, asiakaskeskeisyyden puute, 
toiminnan painotus tulosten sijaan, byrokratian aiheuttama lamaannus ja innovatiivisuu-
den puute (Hammer & Champy 1994, s. 29).  
 
Prosessiajattelun perusidea on, että olemassa olevia organisaatiorakenteita muokataan 
tai niiden päälle rakennetaan osastorajoja ylittäviä ydinprosesseja, joiden lähtökohtina 
on asiakkaiden tarpeet ja tuloksena asiakkaan tarpeita tyydyttävä lisäarvo. (Roberts 
1995, s.22-29) Ne eivät noudattele linjaorganisaation osastorajoja, vaan kulkevat vaa-
kasuorasti eri toimintojen läpi. (Laamanen 1993, s. 10, 16)  
 

Valvonta
Raportointi
Työn kulku

Johtaja

Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3 Osasto 4

Hallinto
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Kuva 14: Prosessiorganisaation rakenne on vaakasuuntainen ja tuloksiin tähtäävä. Muo-

kattu lähteistä (Kiiskinen 2002; Becker & Kahn 2003). 

 
Prosessiorganisaatiossa resurssit on jaettu ydinprosesseille ja niille on määritelty proses-
sinomistaja, joka vastaa prosessin toiminnasta alusta loppuun. Kuvan 14:sta esimerkki-
organisaatiossa on määritelty kolme asiakkaan tarpeita palvelevaa ydinprosessia. Tämän 
organisaatiomallin vahvuutena on selkeä kokonaisuudenhallinta ja vähentynyt byrokra-
tia. Prosessin kehittäminen ja eri funktioiden yhteistoiminta on helpompaa, kun valta ja 
vastuut ovat prosessin sisällä. Ydinprosessi omistaa myös asiakkuudet, jolloin yhteisten 
asiakkaiden hallinta helpottuu. Ydinprosessin sisällä yhteisten toimintamallien kehitty-
essä prosessin kustannustehokkuus paranee. Prosessiorganisaatiomallin heikkoutena on 
funktionaalisen substanssiosaamisen hajautuminen. Eri funktioiden toimintamallien 
erityispiirteiden huomiointi ydinprosessien suunnittelussa voi olla vaikeaa. Toisaalta 
myös funktiokohtaisten asiakastarpeiden tunnistaminen voi heikentyä. (Kiiskinen et al. 
2002, s.35-36) 
 
Prosessijohtaminen ei edellytä koko organisaation muuttamista pystysuuntaisesta vaa-
kasuuntaiseksi, vaan nämä rakenteet voivat toimia myös päällekkäin. Tällaista organi-
saatiomallia voidaan kutsua matriisiorganisaatioksi. Tässä mallissa pyritään sovittamaan 
yhteen sekä tulosyksiköiden, että ydinprosessien tavoitteet. Ydinprosessit vastaavat yh-
teisten toimintamallien suunnittelusta ja kehittämisestä ja toteuttaa tiettyjä sille määritel-
tyjä tehtäviä itsenäisesti. Tällöin ydinprosessit myös omistavat osan resursseista ja ohjaa 
itse niiden käyttöä prosessinomistajan johdolla. Tulosvastuut jakautuvat prosessien ja 
tulosyksiköiden välille ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti. Matriisiorganisaation 
yksi vahvuus onkin, että toimintaa mitataan monipuolisesti sekä yhteistoiminnan, että 
tulosyksiköiden osalta. Muutoinkin matriisiorganisaatio yhdistää linjaorganisaation ja 
prosessiorganisaation hyviä puolia. Sen heikkoutena ovat kuitenkin mahdolliset pääl-
lekkäisyydet ja epäselvyydet vastuiden ja valtuuksien määrittelyssä. (Kiiskinen et al. 
2002, s. 33-34) Tämän välttämiseksi on matriisiorganisaatiossa päätettävä, kumpi ohja-
usdimensio – funktionaalinen vai prosessilähtöinen – on ensisijainen. (Hannus 1993, s. 
69) 
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Muutos ajattelutavoissa 
 
Prosessien tehokkuutta ja toimivuutta tavoiteltaessa pelkkä organisaatiorakenteen muu-
tos ei usein yksistään riitä. Myös yrityksen kulttuurin täytyy tukea prosessilähtöistä ajat-
telutapaa ja olla avoinna muutokselle. Kuvassa 15 on vertailtu funktionaalisen ja proses-
sikeskeisen ajattelumallin tyypillisiä näkökulmia. Prosessikeskeisessä yrityskulttuurissa 
kaikki organisaation jäsenet tuntevat yhteiset tavoitteet ja kokevat olevansa tärkeä osa 
prosessia. He ovat motivoituneita saavuttamaan tuloksia ja kehittämään yrityksen toi-
mintaa. Asiakkaiden tarpeita kartoitetaan jatkuvasti ja niihin pyritään aktiivisesti rea-
goimaan. Prosessilähtöisen yrityskulttuurin johtamisjärjestelmät tukevat uusien ideoiden 
kehittymistä, kannustavat henkilöstön ja organisaation oppimiseen ja luovat motivaatio-
ta. (Tenner, DeToro 1997, s. 4-5) 
 

 
Kuva 15: Prosessijohtaminen tähtää myös yrityskulttuurin kehittämiseen. Muokattu 

(Hammer & Champy 1994; Laamanen 1993) 

 
Liiketoimintaprosessien hallinnan kannalta on tärkeää, että kaikki prosessissa toimivat 
henkilöt ymmärtävät prosessin toiminnan, yhteiset tavoitteet ja oman tehtävänsä merki-
tyksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tällöin he voivat toimia aidossa yhteistyössä siten, 
että prosessilla saavutetaan sille asetetut tavoitteet. Laamanen (1993, s. 16) esittää pro-
sessiajattelun lähtökohdaksi, että prosessin tulos ei ole sen sisältämien vaiheiden sum-
ma, vaan vaiheiden yhteisvaikutus ratkaisee tuloksen.  

 
 
Myös Hoyle (2009,s. 152-153) on esittänyt ajatuksen, että asetettuihin tavoitteisiin pääs-
täkseen on ymmärrettävä prosessikokonaisuuksia. Tiettyyn tulokseen tähtäävä työra-
kenne voi sisältää jopa tuhansia yksittäisiä työtehtäviä. Tällaisia yksittäisiä työtehtäviä 
tarkastelemalla ja manageroimalla voidaan lopulta päätyä kauas alkuperäisestä tavoit-

, missä
X = tavoiteltu tulos
funktio f = prosessi

  X ≠ 𝑎+ 𝑏+ 𝑐 + 𝑑
X = 𝑓(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)
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teesta. Kuva 16 konkretisoi sitä, miten prosessiajattelu, tai sen puute, voi näkyä käytän-
nön työssä. 
 

 
Kuva 16: Esimerkki yhteisten päämäärien oivaltamisesta. Muokattu (Hoyle, 2009). 

 
Hammerin ja Champyn (1994, s. 44) mukaan laatua, palvelua ja joustavuutta saavute-
taan yksinkertaisilla prosesseilla. Eräs yleinen tapa prosessien yksinkertaistamiseksi on 
yhdistää työtehtäviä. Sen sijaan, että työtehtävät hajautetaan usealle henkilölle ja asete-
taan jonoon, tulisi tehtäviä pyrkiä yhdistämään yhdeksi työksi. Mikäli tehtävien sisällyt-
täminen yhdelle ihmiselle ei ole mielekästä resurssien tai osaamisen kannalta, voidaan 
muodostaa ryhmiä, joilla on kaikki työhön tarvittavat resurssit ja osaaminen. Tällöin 
yksi ryhmä kykenee hoitamaan prosessin alusta loppuun ilman osastojen välisiä siirtoja. 
Tällä järjestelyllä päästään eroon niistä virheistä ja viiveistä, jotka johtuvat prosessin eri 
osien hajauttamisesta eri osastoille. Lisäksi prosessi on nyt kokonaisuudessaan yhden 
elimen hallinnassa, jolloin tehtävien ja vastuiden jako on kaikille selvä. (Hammer & 
Champy 1994, s. 44-47) 
 
Vanha ajattelutapa on, että työntekijöillä ei ole aikaa tai valmiuksia valvoa omaa työ-
tään tai tehdä omaan työhönsä liittyviä päätöksiä. Tämä ajattelutapa johtaa siihen, että 
valvonta ja päätöstenteko ulkoistetaan johtajille. Tuotantovolyymin kasvaessa johtajia 
tarvitaan enemmän ja useampaan portaaseen, jolloin myös valvonnan määrä kasvaa ja 
päätöstenteko siirtyy entistä kauemmas varsinaisesta työstä. Eräs prosessiajattelun pää-
periaatteista on prosessien keventäminen. Keventämisellä pyritään parantaman proses-
sin joustavuutta ja tehokkuutta. Tämä tapahtuu yleensä kuin itsestään, kun työntekijöi-
den valtuuksia lisätään ja valvontaa vähennetään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
kaikkia päätöksiä ei tarvitse siirtää johtajille, vaan työntekijät voivat tehdä itse omaa 
työtään koskevia päätöksiä. Tällöin päätöksenteosta tulee osa työtä. (Hammer & Cham-
py 1994, s. 47, 61) 
 
Prosessin tehtävien suorituskyky ja laatu muodostuu kolmesta seikasta: ympäristöstä, 
kyvyistä ja motivaatiosta (Hoyle 2009, 186). Työntekijöiden kykyä tehdä päätöksiä voi-
daan parantaa kouluttamisella. Työntekijöiden tietojen ja taitojen lisääminen auttaa heitä 
tekemään oikeita ratkaisuita väärien sijaan. Yksinkertaisten työtehtävien muuttuminen 
monipuolisiksi luo kuitenkin myös itsessään kokemuksen karttumista ja työntekijöiden 

Ensimmäinen kivenhakkaaja vastaa 
välinpitämättömästi:
"Hakkaan kiveä."
Tämä kivenhakkaaja ei ole ymmärtänyt 
työnsä tarkoitusta, eikä näe sen vaikutuksia 
ympäristöönsä.

Toinen kivenhakkaaja on innostuneempi, 
hän vastaa:
"Olen tekemässä ikkunaa."
Tämä työntekijä näkee oman työnsä 
tavoitteen, mutta ei osaa asettaa sitä 
osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Kolmas kivenhakkaaja sitävastoin vastaa
suurella ylpeydellä:
"Minä rakennan katedraalia!"
Tämä työntekijä kokee itsensä osaksi 
prosessia. Hänellä on visio siitä, mitä hän 
yrittää saavuttaa ja ymmärtää työntekonsa 
vaikutukset kokonaisuuteen.

Työmaalla oli kolme kivenhakkaajaa. Kultakin kysytään: "Mitä sinä teet?".
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näkökulman laajenemista. Samalla lisääntynyt vastuu lisää myös työmotivaatiota ja ar-
vostusta koko prosessia kohtaan. Motivaatio puolestaan lisää työntekijän luontaista ha-
lua oppia ja kehittyä. Itseohjautuva työnteko asettaa kuitenkin vaatimuksia työntekijöi-
den valintaan. Työntekijöillä tulee olla oma-aloitteellisuutta, itsekuria ja motivaatiota 
asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi. (Hammer & Champy 1994, s. 62) 
 
Motivaatio näkyy ihmisten halussa saada aikaan hyviä tuloksia. Edellä kuvatulla henki-
löstön osaamisen kehittämisellä on myös olennainen vaikutus motivaatioon. Mikäli yri-
tys haluaa motivoituneita työntekijöitä, täytyy sen pystyä tarjoamaan mahdollisuuksia 
myös henkilökohtaiseen kehittymiseen. (Hannus 1993, s. 331) Hoylen mukaan johtajat 
eivät voi suoraan motivoida alaisiaan. He voivat kuitenkin luoda motivaatiota ruokkivan 
työympäristön. Työympäristöön vaikuttavat sosiaaliset tekijät, työn tekemiseen liittyvät 
tekijät sekä tavoitteisiin ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvät tekijät. Hoyle esittää, että 
johtajan tehtävänä on poistaa työympäristöstä motivoitumisen esteet. Tällaisia esteitä on 
esitetty kuvassa 17. (Hoyle 2009, s. 187)  
 

 
Kuva 17: Työympäristön asettamia motivaation esteitä. Muokattu (Hoyle 2009). 

 
Prosessien uudelleensuunnittelu näkyy usein myös yrityksen johtaja-käsityksessä ja 
johtamisjärjestelmissä. Kun työntekijät saavat enemmän valtuuksia, ottavat he myös 
enemmän vastuuta omasta työstään. Mikäli heidän on aikaisemmin oletettu vain noudat-
tavan esimiehen luomia sääntöjä, joutuvat he nyt luomaan omia sääntöjä työnsä suorit-
tamiseksi. Uudelleensuunnitelluissa prosesseissa yksinkertaiset työt monimutkaistuvat, 
mutta samalla monimutkaiset prosessit yksinkertaistuvat. Kun päätöksentekoa delegoi-
daan työntekijöille, johtajan rooli muuttuu valvojasta ohjaajaksi. Johtajalta vaaditaan 
kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa ja taitoa antaa opastusta ja ratkoa ongelmia. Johta-
jien tulee myös pystyä motivoimaan alaisiaan ja vahvistamaan teoillaan heidän arvo-
jaan. Tällöin myös johtamisjärjestelmien ja yrityskulttuurin on tuettava näitä arvoja. 
Esimerkiksi palkitsemisjärjestelmän sitominen asiakastyytyväisyyteen rahallisen tulok-
sen rinnalle antaa työntekijöille selkeän viestin, että asiakas on yritykselle tärkeä. Johta-
jat luovat omalla toiminnallaan työpaikalle olosuhteet, joissa työntekijä voi tehdä työnsä 
hyvin. (Hammer & Champy 1994, s. 61-67) 
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3.3 Prosessien uudellensuunnittelu ja jatkuva parantaminen 

Prosessien uudelleensuunnittelu
 
Hammerin ja Champyn (1994, s. 31-43) mukaan prosessien uudelleensuunnittelu eli re-
engineeringin on ”yritysprosessien perusteellista uudelleenajattelua ja radikaalia uudel-
leensuunnittelua, jolla pyritään saamaan aikaan ratkaisevia parannuksia merkittävissä 
nykyaikaisissa suoritusmittareissa, kuten kustannuksissa, laadussa, palvelussa ja nopeu-
dessa.” Prosessien totaalinen uudelleensuunnittelu sisältää suuren kehitys- ja tuotto po-
tentiaalin, mutta järeänä toimenpiteenä se sisältää myös suurimman riskin. Vaikka täl-
lainen toimenpide olisikin lopulta tarpeettoman riskialtis toteuttaa, tulisi sitä kuitenkin 
tarkastella aina yhtenä vaihtoehtona. Tällöin voidaan ainakin suunnittelun tasolla päästä 
eroon vallitsevasta kapeasta näkökulmasta ja nähdä prosesseissa uusia mahdollisuuksia. 
(Roberts 1995, s. 10-12) 
 
Prosessien uudelleensuunnitteluun on kirjallisuudessa esitetty useita eri malleja. Kaikis-
sa näistä esiintyy kuitenkin hyvin samankaltaisia vaiheita. Nämä vaiheet on esitetty ku-
vassa 18, Kiiskisen esittämän mallin mukaisesti. 
 

 
Kuva 18: Prosessin kehittämisen vaiheet Kiiskisen et al. (2002) mukaan. 

 
Yrityksen johdon ja päättäjien odotukset ovat muutoksen käynnistämisen ja läpiviennin 
kannalta keskeisessä asemassa. Johdolla on yleensä riittävän laaja näkökulma havaitak-
seen muutostarpeeseen johtaneet syyt ja sillä on riittävästi vaikutusvaltaa muokata osas-
torajoja ylittäviä prosesseja. Johto myös määrittelee muutosprojektilla tavoiteltavat 
hyödyt, jotka toimivat konkreettisina tavoitteina projektin edetessä. (Kiiskinen et al. 
2002, s. 42) Johdon on saatava motivoitua koko organisaatio mukaan prosessien uudel-
leensuunnitteluun. Muutosjohtaja ei voi pakottaa ihmisiä muutokseen, vaan hänen tulee 
saada ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että he haluavat myös itse muutosta ja ovat valmiita 
hyväksymään sen toteutukseen liittyvän vaivan. Johtajan tehtävänä on siis toimia pro-
jektin liikkeellepanevana voimana ja luoda sellaiset olosuhteet, joissa muutokseen on 
parhaat mahdolliset valmiudet. (Hammer & Champy 1994, s. 86-89) 
 
Nykytila-analyysillä pyritään kartoittamaan ja kuvaamaan yrityksen prosessien nykyti-
lannetta. Tällä pyritään saamaan tietoa nykyisten prosessien puutteista ja ongelmista ja 
samalla etsimään mahdollisia kehityskohteita. Nykytila-analyysin tuloksena voidaan 
perustella prosessin muutostarve ja sitä voidaan hyödyntää motivoitaessa organisaatiota 
muutoksen toimeenpanossa. Tärkeimpänä tiedonlähteenä nykytila-analyysille on kui-
tenkin prosessiin osallistuva henkilöstö. (Schwegmann & Laske 2003, s. 107-114) 
 
Nykytilanteen analyysin konkreettisena tuloksena voidaan muodostaa prosessikuvaus. 
Sen tarkoitus on luoda ymmärrettävä visuaalinen malli prosessin muodostamista toi-
minnoista ja tiedon ja tuotosten kulusta prosessin eri toimintojen välillä. Prosessikuvaus 
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ei kuitenkaan ole analyysivaiheen varsinainen tavoite vaan ennemminkin viestinnän 
väline koko kehitysprojektissa. Usein kehitysprojekteissa prosessit on onnistuneesti 
kuvattu, mutta lopulta kuvaukset jäävät mappeihin ja varsinainen toiminta jatkuu enti-
seen tapaan. (Laamanen 2001, s. 79) 
 
Tavoiteprosessin suunnittelussa täsmennetään mitä ovat prosessin osaamistarpeet, mil-
laisten fyysisten organisaatiorakenteiden varaan se rakentuu, mitkä ovat päätöksenteon 
pelisäännöt ja millaisia ohjausmalleja prosessi käyttää. (Kiiskinen et al. 2002, s. 55-56) 
Teknologisista innovaatioista voi olla suurta hyötyä prosessien hallinnassa, mutta tekno-
logian tulisi aina palvella prosessia, eikä päinvastoin. Kehittyneet informaatio – ja au-
tomaatiojärjestelmät voivat parantaa prosessin tehokkuutta, mutta yleensä niillä ei voida 
korjata prosessirakenteiden ongelmia. Siksi prosessiin tarvittavat teknologiset ratkaisut 
tulisi määritellä vasta kun prosessi on muilta osin optimoitu. (Roberts 1995, s. 37-38) 
 
Prosessien kehittämiseen liittyvä keskeinen ongelma on kehitystyön tulosten käyttöön-
otto. Usein kehitystyön tulokset kirjataan toimintaohjeisiin, joita ei kuitenkaan koskaan 
oteta käyttöön tai noudateta. (Laamanen 1993, s.16) Suurimpana haasteena on usein 
muutosten konkreettisuuden ylläpitäminen. Muutokset voidaan konkretisoida vaihe vai-
heelta keskittymällä kussakin vaiheessa yhteen muutoksen osa-alueeseen, kuten organi-
saation rakenteeseen, kulttuuriin, tietojärjestelmiin, toimintoketjuihin tai tarvittaviin 
henkilöresursseihin ja osaamiseen. (Kiiskinen et al. 2002, s.60) 
 

 
Kuva 19: Organisaation oppimisen tasot. (Laamanen 1993) 

Uudet toimintatavat eivät aina tuota parempia tuloksia heti, vaan ne vaativat harjoitte-
lua. Organisaation oppimiskyky on hidasta ja mitä suuremmista muutoksista on kysy-
mys, sitä enemmän aikaa niiden omaksuminen vaatii. Tätä on kuvattu myös kuvassa 19. 
(Laamanen 1993 s.16-22) 
   
Vanhojen organisaatiorakenteiden ja toimintatapojen rikkominen aiheuttaa ihmisissä 
aina epävarmuutta, mikä voi ilmetä haluttomuutena ja muutosvastarintana. Vastarinta 
on suurinta silloin, jos uudistukset tulevat suoraan johdolta käskyinä, joita ei välttämättä 
edes perustella kunnolla. Prosessien kehityshankkeiden onnistuminen edellyttää koko 
hankkeen kestävää henkilöstön koulutusta ja aktiivista tiedottamista. Tiedottamisen tuli-
si olla koko muutosprojektin läpi jatkuvaa ja mahdollisimman avointa. Työntekijät tulee 
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saada vakuuttuneiksi muutosten tarpeellisuudesta. Tiedottamiseen on hyvä käyttää usei-
ta rinnakkaisia menetelmiä yhden ainoan sijaan. (Laske & Luxem 2003, s.214) 
 
Mitkään toimintaohjeet eivät ole hyödyllisiä, mikäli niiden merkitystä tavoitteiden kan-
nalta ei ymmärretä. Pelkkä ymmärryskään ei kuitenkaan aina riitä. Todellinen halu uu-
sien toimintatapojen käyttöönottoon syntyy usein vain henkilöstön oman luovan osallis-
tumisen kautta, sillä ihmisellä ei ole välttämättä luontaista kiinnostusta työhön, johon 
hänellä ei ole vaikuttamismahdollisuutta. Tämän takia muutosta koskeva henkilöstö 
tulisi ottaa mukaan kehitystyöhön jo projektin alkuvaiheessa. Toisaalta ihmiset ovat 
usein myös oman työnsä asiantuntijoita, jolloin heillä saattaa myös olla ideoita joita 
johto ei ole osannut ottaa huomioon. Muutosvastarintaa ruokkii yleensä myös pelko. 
Mikäli työntekijät eivät kykene näkemään omaa rooliaan uudessa organisaatiossa tai 
kokevat nykyisen asemansa olevan uhattuna, ilmenee tämä vastustuksena. (Laamanen 
1993, s. 16-22) 
 
 
Prosessin jatkuva parantaminen 
 
Prosessien uudelleensuunnittelu ja niiden jatkuva parantaminen ovat toisiaan täydentä-
viä kehitysmenetelmiä. Prosessin uudelleensuunnittelu voi olla kehityksen alkuun pane-
va voima, joka kykenee rikkomaan osastojen välisiä rajoja, ja joka saa koko organisaa-
tion mukaan muutokseen. Prosessien jatkuvalla parantamisella pidetään huolta, että pro-
sessi pystyy jatkossakin vastaamaan alati muuttuviin haasteisiin. (Roberts 1995, s. 10-
12)  
 
Mikäli prosessia ei pyritä jatkuvasti kehittämään, voi se onnistuneenkin uudelleensuun-
nitteluprojektin jälkeen alkaa rappeutumaan, kuten kuvassa 20 on esitetty. Syitä suori-
tuskyvyn heikkenemiselle voi olla useita. Henkilöt lakkaavat käyttämästä kehitettyjä 
toimintamalleja kuormituksen luoman kiireen tai mielenkiinnon puutteen vuoksi, kalus-
tosta ei pidetä huolta, johdon tuki loppuu uudelleensuunnittelun jälkeen tai henkilöstös-
sä tapahtuu vaihtuvuutta. Toisaalta myös markkinoissa voi tapahtua muutoksia, jolloin 
uusikin prosessi vanhentuu ja vaatii jatkokehitystä. Myös kilpailijat voivat kehittää omia 
prosessejaan, jolloin prosessin jatkuvalla parantamisella voidaan pysyä kilpailussa mu-
kana. (Carr, Johansson 1995, s.166-167) 
 

 
Kuva 20: Jatkuvan parantamisen vaikutus suorituskyvyn muutoksessa. (Carr & Johans-

son 1995) 
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Käytännössä jatkuva parantaminen on usein virheistä oppimista ja sellaisia pieniä muu-
toksia, joilla estetään virheiden uusiutuminen. Esimerkiksi reklamaatioiden käsittely ja 
niistä oppiminen on osa prosessin jatkuvaa parantamista. Toisaalta prosessin jatkuva 
parantaminen voi olla myös aktiivista parannusmahdollisuuksien etsimistä. Pieniä pa-
rannuksia tehdessä on varottava prosessin osaoptimointia, jossa prosessin yksittäistä 
toimintoa tai tehtävää parannetaan koko prosessin lopputulosten kustannuksella tai pää-
dytään siirtämään ongelma toiminnosta toiseen. (Laamanen 1993, s. 30-32) 
  
Prosessin kehittämiseen osallistuvat ihmiset ovat usein jo valmiiksi ylityöllistettyjä. 
Kehitystyö kuitenkin vaatii aikaa ja siksi sitä pitäisi pystyä koordinoimaan suhteessa 
kaikkeen mitä yrityksessä tehdään. Tässä liikkeenjohdon tärkein vaikutuskeino on huo-
mion osoitus kehitystä vaativiin kohteisiin. Asiat, jotka saavat toistuvasti huomiota 
osakseen kehittyvät, kun taas asiat joihin ei kohdisteta huomiota, painuvat taka-alalle.  
(Laamanen 1993, s. 21) 
 
Usein myös se mitä mitataan, saa myös osakseen huomiota. Se mitä mitataan, tulee 
yleensä myös tehdyksi (Roberts 1995, s. 111-116). Usein ainoa asia mitä yrityksissä 
mitataan, on taloudellinen suorituskyky. Toiminnan kehittämisen kannalta pelkkä talou-
dellisten lukujen tarkastelu ei riitä, sillä se antaa yksipuolisen kuvan prosessin toimin-
nasta. Vaarana on myös, että kun tarkastellaan ainoastaan lyhyen tähtäimen taloudellista 
suorituskykyä, niin sen maksimoimiseksi voidaan päätyä ratkaisuihin, jotka voivat olla 
jopa haitallisia pitkän tähtäimen kasvulle. Tällöin prosessien parantamiseen, henkilöstön 
kehittämiseen, tietojärjestelmien puutteisiin tai asiakkaiden tarpeisiin ei välttämättä 
kiinnitetä riittävästi huomiota, sillä ne vaativat panostuksia, jotka ovat pois kausittaises-
ta tuloksesta. (Kaplan & Norton 1996 s. 23) 
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4 Tutkimusmenetelmä 

4.1 Tutkimusmenetelmän kuvaus 

4.1.1 Menetelmän valinta 

Prosessin kuvaamisen ja kehittämisen kannalta juuri sen ymmärtäminen on avainase-
massa. Laadulliseen tutkimukseen voidaan kerätä aineistoa haastatteluin, kyselyin, ha-
vainnoimalla tai keräämällä dokumentteihin perustuvaa tietoa. Näitä menetelmiä voi-
daan hyödyntää vaihtoehtoisina tai eri tavoin yhdistelemällä. Toisaalta samoja mene-
telmiä voidaan osittain käyttää myös määrällisessä tutkimuksessa. Haastattelujen ja ky-
selyiden idea on yksinkertaisesti selvittää mitä ihminen ajattelee ja miksi hän toimii niin 
kuin toimii. Parhaiten tämä selviää häneltä itseltään kysymällä. Haastattelun ja kyselyn 
erona on tiedonantajan toiminta. Haastattelussa haastattelija esittää kysymykset ja kirjaa 
vastaukset muistiin, kun taas kyselyssä tiedonantaja merkitsee omat vastauksensa esi-
merkiksi kyselylomakkeelle. (Tuomi, Sarajärvi 2002, s. 73) 
 
Tämä tutkimuksen tärkeimpänä tiedonkeräysmenetelmänä olivat haastattelut. Haastatte-
lut ovat yleinen laadullisen tutkimuksen tiedonkeräysmenetelmä. Tämän tutkimuksen 
tiedonkeräys toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 
haastattelutyyppi, jossa haastateltava saa vastata haastattelun teemoihin vapaasti. Haas-
tattelua ohjataan kuitenkin teemoihin liittyvillä jatko- ja lisäkysymyksillä. Haastattelun 
teemat ovat samoja kaikille haastateltaville, mutta yksittäiset kysymykset voivat vaih-
della, riippuen haastateltavan vastauksista. (Vilkka 2005, s. 101-102) 
 
Haastattelun etuna on sen joustavuus.  Haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksiä, 
oikaista väärinkäsityksiä ja selventää eri ilmauksia. Haastattelun etuja on myös haasta-
teltavien saavutettavuus. Kun haastattelusta on sovittu henkilökohtaisesti, haastateltavat 
harvoin enää kieltäytyvät haastattelusta tai sen käytöstä tutkimuksessa. Haastatteluun 
voidaan myös valikoida henkilöt joilla on oleellista tietoa tutkittavasta aiheesta. Kyse-
lyiden vastaustiheys voi muodostua pieneksi ja toisaalta avoimiin kysymyksiin voi olla 
vaikea saada kattavia vastauksia. Kyselyyn vastaajilla ei välttämättä ole kysymysten 
aiheesta tietoa tai hei eivät osaa ilmaista itseään kirjallisesti. (Tuomi, Sarajärvi 2002, s. 
76) 
 
Teemahaastattelulla voidaan hyvin selvittää ja kuvata tutkittavia ilmiöitä. Kun haastatel-
tava voi vastata kysymyksiin avoimesti, saattaa esille nousta odottamattomiakin näkö-
kulmia.  Haastattelumenetelmänä se korostaa haastateltavan subjektiivista kokemista ja 
ilmiöiden tulkintaa. Se soveltuu tutkimusmenetelmäksi hyvin, kun pinnallinen tieto ei 
riitä, vaan tarvitaan syventävää tai ennen kaikkea persoonallista tietoa, kuten käsityksiä, 
kokemuksia tai tunteita. (Tuomi, Sarajärvi 2002, s. 76-79)  
 
Teemahaastattelu soveltuu tutkimustavoitteiden saavuttamiseen, koska prosessin tavoit-
teena on asiakkaiden tarpeiden täyttäminen. Näiden tarpeiden tunnistamiseen ja tulkin-
taan liittyy oleellisesti ihmisten subjektiivinen asioiden kokeminen. Myös laatu on voi-
makkaasti subjektiivinen käsite. Toisaalta, kun tavoitteena on selvittää prosessin kulku, 
eli se mitä asioita tehdään, miten ja miksi ne tehdään niin kuin tehdään, on paras tapa 
kysyä sitä prosessiin osallistuvilta henkilöiltä. Prosesseihin liittyvät ilmiöt voivat olla 
monimutkaisia ja abstrakteja, jolloin niiden todellisen luonteen selvittämiseksi tarvitaan 
syvällistä tietoa. 
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Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan niiden tavoite on 
pyrkiä kuvaamaan tai lisäämään ymmärrystä jostain tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen 
aineiston määrä ei ole ratkaisevassa roolissa, vaan tärkeää on, että haastateltavat tietävät 
kyseessä olevasta aiheesta mahdollisimman paljon. Tässä mielessä haastateltavat tulisi 
valita tarkkaan eikä satunnaisotannalla. Jo tämä aiheuttaa osaltaan rajoitteita haastatel-
tavien määrälle. (Vilkka 2005, s. 126) Tutkimuksen kannalta on sikäli tärkeää, että tut-
kija tuntee kohderyhmän, sillä ihmisten käsitysten ja kokemusten ymmärtäminen edel-
lyttää kohderyhmän kulttuurin ja tilanteen tuntemista (Vilkka 2005, s. 109). Haastatel-
tavien taustoja pyrittiin siksi kartoittamaan muutamilla taustakysymyksillä. 
 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata ihmisten kokemaa todellisuutta. Näin 
ollen se kuvaa niitä asioita ja ilmiöitä, joita ihminen pitää tärkeinä. Kokemukset ovat 
aina omakohtaisia, jolloin niitä ei voida täysin tyhjentävästi kuvata tai edes ymmärtää. 
Myös tutkijan omat kokemukset ja ymmärrykset vaikuttavat voimakkaasti tutkimusase-
telman luomiseen ja tulosten tulkintaan. Laadullisen tutkimuksen haasteena on, että sen 
tuloksista on vaikeaa ja epävarmaa muodostaa yksiselitteisiä yleistyksiä. Sen sijaan laa-
dullinen tutkimus voi tarjota näkökulmia ja tulkintoja, jotka ovat välittömän havainnon 
tavoittamattomissa (Vilkka 2005)(s. 97-100).  
 
Laadullisen tutkimuksen ongelmana on, että se tukeutuu aina enemmän tai vähemmän 
sanalliseen ilmaisuun ja käsitteisiin. Sanallinen ilmaisu sisältää aina tulkintaongelmien 
riskin. Ymmärtääkö haastateltava kysymyksen samalla tavalla kuin haastattelija on sen 
tarkoittanut ja toisaalta ymmärtääkö tulosten tulkitsija vastaukset kuten haastateltava on 
sen tarkoittanut. Haastattelussa kysymysten ja vastausten ymmärtäminen on kuitenkin 
helpompi varmistaa tapahtuman ollessa vuorovaikutuksellinen. Toinen ongelma on, että 
kysymykset ja tulosten tarkastelu peilaavat tutkijan käsityksiä tutkittavasta asiasta. Näin 
ollen tutkimuksen tulokset ovat tutkijan tulkinta haastatteluissa syntyneestä tutkimus-
materiaalista. 
 
Teemahaastattelu on työläs ja vaativa tutkimusmenetelmä. Sen haasteena on, että kysy-
mysten asettelu ei saa olla johdatteleva, eikä haastattelija saa ilmaista mielipiteitään 
suoraan eikä ilmeillä tai eleillä. Haastattelijan tulee kuitenkin pystyä luomaan rento 
haastatteluilmapiiri ja reagoitava vastauksiin esittämällä tarpeellisia tarkentavia ja täy-
dentäviä kysymyksiä. Haasteeksi tutkimuksen aikana huomattiin myös tarkoituksenmu-
kainen rajanveto sen suhteen, miten vapaasti haastateltavan annetaan kertoa itselleen 
tärkeistä asioista ja kuinka paljon haastattelua ohjataan tiettyjen teemojen sisällä. Myös 
analysointivaihe on aikaa vievä ja pätevien johtopäätösten tekeminen monimuotoisesta 
materiaalista voi olla vaikeaa. Tutkijan pitää pystyä tekemään tuloksista johtopäätöksiä 
ilman, että omat asenteet vaikuttavat niihin. 
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4.1.2 Tutkimusympäristö 

Kohdeyrityksen organisaatio 
 
Tämän tutkimuksen kohdeyrityksenä on rakennusalan yritys, joka tarjoaa monipuolisia 
kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaukseen liittyviä palveluita. Sen yhtenä liiketoimin-
ta-alueena on myös jälkivahinkojentorjunta ja vahinkokorjauksen palveluita, pitäen si-
sällään kosteuskartoituksia, rakenteiden kuivausta, sisäpurkupalveluita, rakenteiden 
hajunpoistoa ja desinfiointia sekä jälleenrakennus- ja korjauspalveluita. 
 
Kohdeyritys on muodostettu sulauttamalla yhteen useita pk-yrityksiä. Kaikki yhteen 
liitetyt yritykset ovat toimineet vuosia omalla toimialallaan ja muodostaneet siten oman 
yrityskulttuurinsa, toimintatapansa sekä asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostot. Koh-
deyrityksen yksikkö- ja osastojaoissa näkyy vielä osittain vanhat yritysrajat. Näin ollen 
osastoihin on siirtynyt henkilöstön ja kaluston lisäksi myös niiden osaaminen, yritys-
kulttuurit ja toimintamallit. Kohdeyritys on jaettu eri toimintojen ja osaltaan maantie-
teellisen sijainnin mukaisiin yksiköihin ja osastoihin. Pääkaupunkiseudulla toimivia 
osastoja ovat jälkivahinkojentorjunta, kuivaus/kartoitus, sisäpurku sekä kunnostus. 
Kaikki nämä osastot osallistuvat omalta osaltaan vahinkokorjausprosessiin, kohteesta 
riippuen. Tällaisen organisaation etuna vahinkokorjauksen kannalta on se, että kaikki 
korjaustyössä vaadittava osaaminen ja resurssit löytyvät saman yksikön alta.  
 
Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tulee huomata, että prosessin toimintaa on peilat-
tava siinä organisaatiossa, jossa se on käytössä. Organisaation kulttuurilla, kuten ris-
kinottohalulla ja -kyvyllä, muutosinnokkuudella, palkitsemisjärjestelmillä sekä henkilö- 
ja valtasuhteilla on vaikutusta prosessin toimintaan. Näitä lähtökohtia on kuitenkin vai-
kea luotettavasti kuvata ja arvioida. 
 
 
Nykyprosessin kuvaus 
 
Vahinkokorjausprosessi pyrkii tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisen vahinkokor-
jauspalvelun, jossa vahingon rakennukselle aiheuttamat vaikutukset korjataan niin sano-
tusti avaimet käteen periaatteella. Prosessi sisältää koko vahinkokorjausketjun, alkaen 
jälkivahinkojentorjunnasta aina loppusiivoukseen asti. 
Vahinkokorjaushankkeen laajuus vaihtelee voimakkaasti kohdekohtaisesti. Mikäli va-
hinko on ollut pesukoneen letkun vuotaminen kylpyhuoneessa, saattaa vauriot olla ra-
jautuneet hyvin pienelle alueelle, jolloin korjaustyön kesto voi olla muutamasta päivästä 
muutamaan viikkoon. Toinen ääripää voi olla laajamittainen vesivahinko tai tulipalo, 
jossa koko kiinteistö on kärsinyt eri asteisia ja eri laatuisia vaurioita. Tällöin prosessi 
voi kaikkine vaiheineen kestää useita kuukausia. Koska vahinkotapahtumat ovat äkilli-
siä ja suunnittelemattomia, tarkentuu hankkeen laajuus usein vaiheittain työn edetessä. 
 
Myös prosessin asiakkaat vaihtelevat. Korjaustyön tilaajana voi olla yksityishenkilö, 
huoltoyhtiö, talonyhtiötä edustava isännöitsijä tai ison, tila- ja kiinteistöpalveluita tar-
joavan yrityksen kiinteistöpäällikkö. Eri asiakkailla on erilaiset toimintamallit, lähtötaso 
tietämyksen ja kokemuksen osalta vastaavista tilanteista sekä yleinen henkilökohtainen 
suhtautuminen käsillä olevaan tilanteeseen ja sen vaatimiin toimenpiteisiin. Tilaajien 
tilausprosessit ja käytännöt vaihtelevat niin ikään tilaajasta ja kohteesta riippuen. Suurta 
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vaihtelua on myös korjattavan kohteen käytössä ja tiloissa ja rakenteissa, jotka asettavat 
lisäksi omat vaatimuksensa korjaustyön kululle. Käyttäjillä on erilaisia toivomuksia 
tilankäytön, aikataulun ja työaikojen ja käytettävien menetelmien suhteen. 
 
Vahinkokorjausprosessi on jakautunut kohdeyrityksessä neljälle eri osastolle. JVT-
osasto vastaa jälkivahinkojentorjunnasta ja sen raportoinnista. Osastolla ei ole omia 
resursseja, vaan päivystysringin jäsenet tulevat muista osastoista. Kuivausosaston kos-
teuskartoittajat vastaavat vauriokartoituksista ja mikäli prosessi on käynnistynyt kartoi-
tustilauksesta, vastaavat kartoittajat usein myös korjaushankkeen läpiviennistä. Kuiva-
uslaiteasentajat hoitavat rakenteiden kuivaukset ja seurantamittaukset. Purkutyöt teh-
dään pääsääntöisesti sisäpurkuosaston toimesta. Rakennusosaston vastuualueeseen kuu-
luu korjaustyön jälleenrakennusvaihe. Nykyprosessi on ajateltu toimivan niin, että JVT-
osaston päällikkö vastaisi koko vahinkokorjausprosessista. Tässä on kuitenkin ilmennyt 
kommunikointiin ja koordinointiin liittyviä haasteita. Perinteisesti työstä vastaa kunkin 
työvaiheen työnjohtajat, kukin omasta työvaiheestaan kerrallaan. Työvaiheen vaihtuessa 
myös vastuu työmaan hoidosta siirtyy osastolta ja henkilöltä toiselle. Tutkimuksen ai-
kaan yrityksellä ei ole ollut käytössään yhtenäistä toiminnanohjausjärjestelmää, vaan 
kukin osasto ja työnjohtaja on kerännyt projektikohtaisia tietoja omiin järjestelmiinsä. 
Projektit on niin ikään laskutettu erikseen kunkin osaston toimesta.  
 
Nykyprosessi on kohdeyrityksessä koettu ajoittain epäselväksi ja vaikeaksi ohjata ja 
seurata. Nykytilassa vahinkokorjausprosessi ei kaikissa projekteissa toteudu kokonai-
suudessaan kohdeyrityksen toimesta. Prosessi voi eri syistä johtuen pilkkoutua eri yri-
tyksille, joko tilaajan toimesta tai alihankintana teetettynä. 
 
 
4.2 Haastattelujen toteutus 

Tutkimuksessa haastateltiin 15:tä henkilöä. Haastateltavia valittiin kahdesta kategorias-
ta: korjausprosessiin osallistuvasta henkilöstöstä sekä prosessin ulkoisista asiakkaista. 
Haastateltavista kahdeksan oli prosessihenkilöitä. Tämä ryhmä koostui kohdeyrityksen 
vahinkokorjausprosessiin liittyvistä päälliköistä, työnjohtajista ja työntekijöistä. Seitse-
män henkilöä haastateltavista olivat prosessin ulkoisia asiakkaita, pääosin korjaustyön 
tilaajia, eli isännöitsijöitä, kiinteistöpäälliköitä sekä muita kiinteistöjen kunnossapidosta 
vastaavia henkilöitä. 
 
Prosessin ulkoisten asiakkaiden näkökulmasta haluttiin selvittää, mitä ovat heidän tar-
peensa ja toiveensa vahinkojen kunnostusprosessille, millaisena nykyinen prosessi heil-
le näyttäytyy ja miten he sen kokevat sekä vastaako nykyinen prosessi heidän määritte-
lemiinsä tarpeisiin. Prosessihenkilöt sen sijaan osaavat antaa parasta tietoa siitä, miksi 
asiat nykyisin tehdään niin kuin ne tehdään ja millaisia haasteita päivittäisessä työssä 
kohdataan. 
 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastateltaville lähetettiin haastattelupyyn-
tö sähköpostilla, jonka jälkeen heihin otettiin yhteyttä puhelimitse haastatteluajan ja 
paikan sopimiseksi. Haastattelupyynnön tarkoituksena oli kertoa haasteltavalle mistä on 
kysymys, sillä ihmiset eivät helpolla suostu haastatteluihin joiden tarkoitusperiä he eivät 
tunne. Sähköpostiviestissä esitettiin myös haastattelun teemat, jolloin haastateltavat sai-
vat tutustua niihin rauhassa etukäteen ja saattoivat koota ajatuksiaan asioista. Tällä ta-
voin pyrittiin haastatteluista saamaan enemmän ja oikeampaa tietoa. Haastattelupyyntö 
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toimi myös ennakkovaroituksena puhelinyhteydenotolle. Puhelimitse tehty yhteydenotto 
lisää osallistumisprosenttia, sillä pelkkä sähköpostiviesti on helppo sivuuttaa. 
 
Haastattelut tehtiin haastateltavien luona, toimistoissa ja neuvotteluhuoneissa. Tämä oli 
siitä hyvä, että tilat olivat haastateltaville tuttuja, mikä edesauttoi haastattelutilanteen 
rentoa ilmapiiriä. Tärkeä ominaisuus haastattelutilalle oli kuitenkin se, että ne olivat 
rauhallisia ja tarjosivat riittävästi yksityisyyttä haastattelun luottamuksellisuuden saa-
vuttamiseksi. Taulukossa 1 on esitetty toteutuneiden haastatteluiden ajankohdat ja kes-
tot. 
 
Taulukko 1: Tutkimuksessa tehdyt haastattelut. 

Haastattelu Päivämäärä Haastattelun 
kesto   

Haastattelu 1 25.11.2013 32 min P 
Haastattelu 2 26.11.2013 48 min P 
Haastattelu 3 27.11.2013 45 min P 
Haastattelu 4 28.11.2013 52 min P 
Haastattelu 5 3.12.2013 42 min P 
Haastattelu 6 5.12.2013 34 min P 
Haastattelu 7 12.12.2013 48 min P 
Haastattelu 8 19.12.2013 48 min A 
Haastattelu 9 31.12.2013 46 min A 
Haastattelu 10 2.1.2014 31 min A 
Haastattelu 11 7.1.2014 45 min A 
Haastattelu 12 8.1.2014 34 min A 
Haastattelu 13 9.1.2014 64 min A 
Haastattelu 14 16.1.2014 45 min A 
Haastattelu 15 27.1.2014 47 min P 
P = Prosessihenkilö       
A = Ulkoinen asiakas       
 
 
Kaikissa haastatteluissa käsiteltiin samat teemat, joita olivat: 
 

1. Taustakysymykset 
• Kerro nykyisistä tehtävistäsi? 
• Millaisia kokemuksia sinulla on äkillisistä palo- ja vuotovahingoista? 

 
2. Vahinkokorjauksen tavoitteet 

• Kerro millaisia tavoitteita vahinkokorjaustyöllä on? 
• Miten määrittelet vahinkokorjauksen hyvän laadun? 

 
3. Korjaustyön vaiheet tilauksesta laskutukseen 

• Kuvaile vahinkokorjaustyön kulku tilauksesta laskutukseen. 
• Mitkä ovat onnistumisen kannalta kriittisimmät vaiheet? 
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4. Korjaustyön hallinta  
• Miten vahinkokorjaustyötä koordinoidaan? 
• Kerro hankkeiden viestinnästä? 
• Miten korjaustöitä dokumentoidaan? 

 
5. Toimintamallien kehitysmahdollisuudet 

• Oletko havainnut nykyisissä toimintatavoissa kehitysmahdollisuuksia? 
• Kerro millaisia? 

 
Näiden lisäksi haastattelua täydennettiin ja ohjattiin jatko- ja lisäkysymyksillä, jotka 
vaihtelivat haastateltavan vastausten mukaan. Kaikilta haastateltavilta ei siis kysytty 
tismalleen samoja kysymyksiä, eikä kysymyksiä välttämättä kysytty aina samassa jär-
jestyksessä. 

Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitteet litteroitiin tulosten käsittelemiseksi. Haastatel-
tavien vastauksista tarkasteltiin prosessin toimivuutta, tehokkuutta sekä tavoitteita ja 
tuloksia kuvaavia ilmiöitä sekä kuvauksia prosessin mahdollisista ongelmista sekä kehi-
tysajatuksista. 

Koska yksi haastatteluiden tavoitteista oli tunnistaa prosessin haasteita ja kehityskohtei-
ta, sivuttiin haastatteluissa paljon myös nykyprosessissa esiintyviä ongelmia. Ongelmis-
ta avoimesti puhuminen voi olla osalle haastateltavista haasteellista. Haastatteluiden 
eettisyys ja tulosten luotettavuus varmistettiin toteuttamalla seuraavia periaatteita: 
 

• Haastattelut ovat vapaaehtoisia. Haastateltava voi kieltäytyä haastattelusta, yk-
sittäisistä kysymyksistä tai keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa. 

• Haastatteluun käyttöön tutkimuksessa pyydetään haastateltavan lupa. 
• Haastattelun nauhoittamiseen pyydetään lupa. 
• Haastattelut toteutetaan häiriöttömässä, yksityisyyttä suojaavassa tilassa. 
• Haastattelija on vaitiolovelvollinen, eikä haastatteluissa syntyneitä nauhoitteita 

luovuteta eteenpäin. 
• Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja siitä tehdyt tulokset esitetään ano-

nyymisti. Litterointeihin ei yhdistetä haastateltavan henkilötietoja. Tulokset esi-
tetään siten, ettei niitä voida yhdistää haastateltavaan. 

• Haastattelija ei esitä omia näkemyksiään tai mielipiteitään. 
• Kysymykset eivät saa olla johdattelevia, tai sisältää ennakkokäsityksiä. 
• Haastateltavaa rohkaistaan ilmaisemaan, mikäli hän ei ymmärrä jotain kysymys-

tä. 
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5 Tulokset 
Tässä luvussa esitetään haastatteluiden keskeiset tulokset. Haastatteluiden sisältö on 
ryhmitelty haastattelun eri teemojen mukaan. Haastateltavien vastauksista on poimittu 
lainauksia, jotka kuvaavat teemoihin liittyviä ilmiötä. Lainauksissa on myös paljon käy-
tännön esimerkkejä siitä, miten ilmiöt kuvastuvat elävässä elämässä. Lainaukset esite-
tään anonyymeinä, mutta niiden tulkinnan helpottamiseksi ne on värikoodattu siten, että 
prosessihenkilöiden lainaukset on esitetty vihreällä ja ulkoisten asiakkaiden lainaukset 
sinisellä. 
 
5.1 Nykyprosessi 

5.1.1 Organisaatiorakenne 

Nykyisen organisaatiorakenteen hyvänä puolena nähdään se, että vastuut on jaettu toi-
mintojen mukaan, jolloin jokainen osasto voi hoitaa parhaansa mukaan oman osa-
alueensa. Tällä pyritään hallitsemaan muun muassa yksittäisille henkilöille kasautuvan 
vastuun ja työn määrää. Osastoilla on myös paljon sisäisiä asiakkaita ja työkohteita, 
joihin ei liity muiden osastojen töitä.  
 
Osastojen johtajat vastaavat oman osastonsa tuloksesta, mikä motivoi tekemään töitä ja 
kehittämään oman osastonsa toimintaa. Osastojaon uskotaan luovan selkeät tulosvastuut 
ja vastuu lisää motivaatiota tehdä tulosta. Tällöin myös eri liiketoimintojen kannatta-
vuutta voidaan seurata. 
 
Nykyisen organisaatiorakenteen suurimmaksi ongelmaksi koetaan sen luomat haasteet 
yhteistyölle. Jokaisella osastolla on omat, aikojen saatossa syntyneet toimintatavat, jotka 
ovat muotoutuneet jokaisen oman toimialan erityispiirteiden mukaan. Myös osastokoh-
taisen tulosvastuun katsotaan vaikeuttavan yhteistyön tekemistä.  
 

”Se byrokratia aiheuttaa sen, että jokainen kilpailee siitä rahasta.” 
 
”Jossain vaiheessa kun osastoja oli vähemmän, niin yhteistyö toimi paremmin, 
nyt se on mennyt todella vaikeaksi. Hyvää hyvyyttään ei voi tehdä mitään, vaikka 
olet paikalla. Et voi tavallaan auttaa ketään, koska me emme saa siitä rahaa, 
vaan se toinen osasto. Niitä numeroita kytätään niin helvetisti, siitä se tulee se 
suurin ongelma.” 

 
Yllä esitetyt tulokset viittaisivat siihen, että kaikki työt mielletään helposti osastojen 
sisäisiksi töiksi, eikä niinkään osiksi yhteisiä projekteja. Tällöin työn ja päätöksenteon 
ohjausdimensiot ovat pystysuuntaisia, eli osaston sisäisiä tarpeita tyydyttäviä. Näin ol-
len voi muodostua tilanteita, joissa tehdyt ratkaisut tukevat osaston tulostavoitteita, mut-
ta jotka ovat epäedullisia prosessikokonaisuudelle. Prosessikirjallisuudessa tällaisesta 
ilmiöstä käytetään nimitystä prosessin osa-optimointi. Prosessin eri toimijat eivät silloin 
näe yhteisiä tavoitteita, mikä ilmenee monina eri yhteistyön ongelmina.  
 

”Tärkeintä olisi, että koko ketju menisi jouhevasti, mutta se edellyttää yhteistyö-
tä ja keskustelua ja soittelua. Jos sitä ei tehdä, vaan jokainen häärää oman 
hommansa kanssa, omassa karsinassaan, niin se ei toteudu loppuun asti. Hyvä 
yhteistyö on ainoa edellytys sille, että paikat saadaan korjattua.” 
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Prosessihenkilöiden näkemykset tehtävien ja vastuiden jaon selkeydestä vaihtelivat. 
Osan mielestä tehtävät ja vastuut eivät olleet täysin selkeitä kaikissa tilanteissa. Tällaisia 
tilanteita olivat muun muassa osastojen yhteiset vahinkokorjaustyöt ja erityisesti hetket, 
kun työ siirtyy osastolta toiselle. Sekaannuksia syntyy myös, kun toisen osaston toimin-
taa ei tunneta riittävän tarkasti.  
 
Osa haastateltavista sen sijaan piti vastuiden jakautumista selkeänä. Tässä voitiin kui-
tenkin tehdä se havainto, että kaikki vastuunjakoa selkeinä pitäneet, eivät kuvailleet sen 
toteutumista samanlaisena. Tämän vuoksi voidaan ajatella, että vastuiden ja tehtävien 
jako ei kaikissa tilanteissa olisi kuitenkaan niin selkeää. 
 
 
5.1.2 Korjaustyön kulku 

Haastattelujen perusteella kohdeyrityksen vahinkokorjausprosessin voidaan nähdä nou-
dattelevan pääpiirteissään kuvassa 21 esitettyä mallia.

 
Kuva 21: Haastatteluiden pohjalta muodostettu malli nykyprosessin kulusta. 

 
Vahinkokorjausprosessista tunnistettiin kaksi erilaista alkuimpulssia. Prosessi voi käyn-
nistyä asiakkaan, yleensä huoltomiehen, soittaessa vahinkopäivystykseen ja tilatessa 
päivystäjän vahinkopaikalle jälkivahinkojentorjuntaan. Toinen yleinen alkuimpulssi on, 
että jälkivahinkojen torjunta on jo tehty ja asiakas, tässä tapauksessa yleensä isännöitsi-
jä, tilaa kohteeseen vauriokartoituksen. 
 
 

Asiakkaat

Käyttäjä
Tilaaja

Vakuutusyhtiö

Naapurit

Tulosteet Syötteet
Asiakasrajapinnat

Osasto 1
JVT

Osastopäällikkö

JVT-raportti

Osasto 2
Kartoitus ja kuivaus

Kosteuskartoittaja

Vauriokartoitus
Kartoitusraportti

Osasto 3
Sisäpurku

Osasto 4
Kasaus

Purkutyönjohtaja

Työnjohto
Valvonta

Päivystäjä

JVT-työt

Purkutyöntekijät

Purkutyöt

Rakennustyönjohtaja

Työnjohto
Valvonta

Rakennustyöntekijät

Rakennustyöt

Vahinko

Asiakkaan tarpeet

Kuivauslaiteasentaja

Rakenteiden kuivaus
Seurantamittaukset

Tyytyväinen 
asiakas
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Tyypillisesti vahingon tai jäljet sen aiheuttamista vaurioista huomaa ensimmäisenä tilan 
käyttäjä tai huollosta vastaava henkilö. Se miten tähän reagoidaan, vaihtelee kohteesta 
toiseen. Joissain tapauksissa huoltoyhtiö voi käynnistää itse jälkivahinkojen torjuntatyöt 
tai hälyttää paikalle jälkivahinkojen torjuntaan erikoistuneen yrityksen. Palovahingoissa 
ja suuremmissa vesivahingoissa paikalle hälytetään usein ensimmäisenä pelastuslaitok-
sen yksiköt. 
 
Päivystäjä kerää puhelimessa kohteen ja vahingon yleistiedot ja lähtee vahinkopaikalle. 
Päivystäjän tehtävä on käynnistää kohteessa jälkivahinkojentorjuntatyöt ja estää vahin-
gon laajeneminen sekä käynnistää tapauksesta riippuen ensivaiheen tuuletus ja/tai kui-
vaus. 
 
JVT-osaston päällikkö tekee päivystäjän keräämien tietojen pohjalta JVT-raportin, joka 
lähetetään asiakkaalle, eli isännöitsijälle, kiinteistön omistajalle tai jollekin muulle. Ra-
portissa esitetään myös toimenpide-ehdotukset korjaustyön käynnistämiseksi. JVT-
urakoitsijalla on tässä vaiheessa usein paras kokonaiskuva tilanteesta, jolloin tiedon 
jakaminen eri osapuolille on olennaista jatkotoimenpiteistä päättämiseksi.  
 
Jos JVT-työt on tehnyt joku muu, tulee ensimmäinen tilaus asiakkaalta yleensä suoraan 
kosteuskartoituksesta tai purkutöistä. Kartoittaja sopii kartoituksesta tilaajan ja käyttäjän 
kanssa ja käy kohteessa kartoittamassa vaurioiden laajuuden. Kartoituksesta tehdään 
kirjallinen raportti, joka lähetetään asiakkaalle ja muille tiedossa oleville korjaushank-
keen osapuolille. 
 
Tilaaja tekee taas päätöksen seuraavien työvaiheiden tilaamisesta. Koko korjaustyö voi-
daan teettää yhdellä urakoitsijalla tai jakaa se eri toimijoille. Yleisesti suositaan, että 
sama toimija tekee koko korjaustyön alusta loppuun. Toinen yleinen malli on, että kar-
toituksen ja kuivauksen tekee yksi urakoitsija ja rakennustyöt, eli rakenteiden purkami-
sen ja uudelleenkasauksen, tekee toinen. Joissain tapauksissa yksi yritys hoitaa korjaus-
työn rakenteiden kuivaukseen asti ja jälleenrakennus tilataan jostain muualta. Päätök-
seen vaikuttaa tilaajan tottumukset, vanhat tutut yhteistyökumppanit, vuosisopimukset 
ja joissain tapauksissa vakuutusyhtiön näkemykset. 

 
”Tässä ’kohdeyrityksen’ ideanahan on, että se tulee ns. avaimet käteen periaat-
teella, että sieltä tulee sekä tutkimus, että purku ja kasaus. Kyllä se näissä pie-
nemmissä on aika selkeä juttu, että se kaikki tehdään yhden toimijan puolesta.” 

 
Purkutöiden työnjohtaja saa työmääräyksen yleensä joko suullisesti tai sähköpostilla 
JVT-osaston päälliköltä tai kosteuskartoittajalta, jolta asiakas on jatkotoimenpiteet ti-
lannut. Työnjohtaja on yhteydessä tilaajaan ja käyttäjään purkutöiden toteutuksen osalta 
ja käynnistää työt heti, kun saa tarvittavat resurssit kasaan. Työnjohtaja ohjeistaa purku-
työntekijät vauriokartoitusraportin ja tilaajan kanssa sovittujen menettelyiden mukaan 
sekä johtaa ja valvoo työn toteutuksen. Purkutyönjohtaja laskuttaa tilaajaa purkutöistä. 
 
Purkuvaiheessa työalueelta poistetaan vaurioituneet materiaalit kosteuskartoituksen mu-
kaisessa laajuudessa. Vaurioiden täydellistä laajuutta voi joissain tapauksissa olla vaikea 
määrittää ennen rakenteiden avauksia. Tästä syystä kosteuskartoittajan tulisi käydä tar-
kistamassa vaurion laajuus purkutöiden jälkeen ja tehdä ehdotus lisätoimenpiteistä. Tar-
vittaessa rakenteita puretaan lisää ja järjestetään taas uusi tarkistusmittaus. Haastattelu-
jen mukaan tämä vaihe ei kuitenkaan aina toteudu. 



 
 

60 
 

 
 
Kun kaikki purettavaksi määritellyt rakenteet ja pinnat on poistettu, jatkuu korjaustyö 
yleensä jäävien kastuneiden rakenteiden kuivauksella. Kuivauslaiteasentaja asentaa koh-
teeseen tarvittavan koneellisen kuivauksen ja tekee kartoituksen tai tilaajan tilauksen 
mukaan tarvittavat desinfiointi- tai hajunpoistokäsittelyt. Asentaja tekee kuivauksen 
aikana rakenteiden kosteuden seurantamittauksia ja päivittää tiedot kosteuskartoitusra-
porttiin. Kun rakenteet todetaan riittävän kuiviksi, lopetetaan kuivaus ja luovutetaan 
kohde tilaajalle tai prosessissa eteenpäin rakennusosastolle. Kuivauksen aikaiset kos-
teuden mittaustulokset kootaan kartoitusraportin yhteyteen ja kartoittaja muodostaa niis-
tä loppuraportin. Kartoittaja, kuivausosaston päällikkö tai kuivauslaiteasentaja laatii 
kuivaustöistä laskun, joka lähetetään työn tilaajalle. 
 
Rakennusosaston työnjohtaja vastaanottaa korjaustyökohteen yleensä kuivauslaiteasen-
tajalta tai korjaustyötä koordinoivalta JVT-osaston päälliköltä tai kosteuskartoittajalta. 
Mikäli tieto jälleenrakennustöiden tekijästä on tullut hyvissä ajoin, on rakennustyönjoh-
taja käynyt tutustumassa kohteeseen jo purkutyövaiheessa ja on hankkinut rakennus-
työssä tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet valmiiksi. Rakennustyönjohtaja ohjeistaa ra-
kennustyöntekijät vauriokartoitusraportin tai tilaajan kanssa sovittujen menettelyiden 
mukaan sekä johtaa ja valvoo töiden toteutuksen. Töiden valmistuttua työnjohtaja tar-
kastaa työn laadun ja teettää loppusiivouksen, jonka jälkeen kohde luovutetaan tilaajalle 
tai käyttäjälle sopimuksen mukaan. Tarvittaessa rakennustyöstä tehdään tilaajan vaati-
mat raportit ja dokumentaatiot sekä lähetetään tilaajalle rakennustöistä lasku. 
 
 
5.1.3 Dokumentointi 

”Se dokumentointi on haastavaa, kun siinä vaiheessa se varsinainen työ on jo 
tehty ja vielä pitäisi sitten raportteja kirjoittaa. Se on ehkä vähän aliarvostettua. 
Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että korjaustyöstä voidaan jälkeenpäinkin tar-
kistaa mitä on tehty ja miksi.” 

Nykyisestä vahinkokorjausprosessista syntyviä dokumentteja ovat pääsääntöisesti JVT- 
ja kartoitusraportit sekä eri työvaiheista syntyvät laskut liitteineen. Kohteesta riippuen 
saattaa näiden dokumenttien lisäksi syntyä myös pöytäkirjoja mahdollisista kokouksista 
ja katselmuksista sekä työ- tai tehtäväsuunnitelmia. 
 
Hälytystyönä tehtävät jälkivahinkojentorjuntatyöt raportoidaan asiakkaalle kirjallisena 
JVT-raporttina. Raportti kirjoitetaan vahinkopäivystäjän työmaakorttiin keräämien koh-
detietojen perusteella. Raportissa kuvataan vahingon syy ja sen seuraukset sekä koh-
teessa tehdyt JVT-toimenpiteet. Raportissa annetaan myös toimenpide-ehdotukset kor-
jaustyön käynnistämiseksi. Raporttiin liitetään myös paljon valokuvia tilanteen hahmot-
tamiseksi. 
 
Kosteuskartoituksen perusteella tehdään kosteuskartoitusraportti. Kosteuskartoitusra-
porttia voidaan haastattelujen perusteella pitää vahinkokorjaustyön tärkeimpänä doku-
menttina. Siinä määritellään kartoitukseen perustuen vaurioiden laajuus ja toimenpide-
ehdotukset. Kohdeyrityksen kartoitusraportteihin ollaan pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä. 
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Raporttia täydennetään myös työn edetessä lisä- ja seurantamittausten tuloksilla. Kun 
rakenteet on todettu kuiviksi, lähetetään asiakkaalle loppuraportti vahvistuksena siitä, 
että kaikki vaurioituneet materiaalit on purettu ja jäävät rakenteet kuivia. Mitään muuta, 
koko korjaustyötä käsittelevää loppuraporttia töistä ei tehdä. Tällaista yhteenvetoa on 
osa asiakkaista jäänyt kaipaamaan. 
 

”Se mitä on jääty kaipaamaan, etenkin käyttäjän ja omistajan osalta, on tieto 
rakenteista. Eli se mitä toimenpiteitä ja käsittelyjä on tehty, mitä rappauksia tai 
maaleja on käytetty ja mitä vesieristeitä on käytetty.” 
 
”Kun tehdään purkuja, niin siitä olisi hyvä ottaa kuvia ja dokumentoida se sillä 
tavalla, jos siellä ilmenee jotain poikkeavaa. Jos esim. lattioita avattaessa pal-
jastuu, että vesi on kastellut laajemmalta alueelta kun on arvioitu ja joudutaan 
purkamaan enemmän. Näistä pitäisi ehdottomasti saada kuvat ja dokumentoida 
se sillä tavalla.” 

 
Raportit ovat tärkeitä dokumentteja myös vahingonkorvausten osalta. Äkillisten vahin-
kojen aiheuttamista kustannuksista haetaan usein korvauksia vakuutuksista. Tällöin 
JVT- ja kosteuskartoitusraportit ovat lähtökohtaisia edellytyksiä vakuutusyhtiöiden kor-
vauspäätösten perustaksi. 
 

”Vahinkokartoittaja tekee siitä peruskartoituksen, jonka vakuutusyhtiö vaatii. 
Mitä on tapahtunut, millä alueella ja milloin. Sitten kun rakenteita on otettu au-
ki, niin nähdään mitä siellä täytyy tehdä ja niistä täytyy dokumentit olla, jotka 
myös vakuutusyhtiö ja kiinteistön omistaja vaatii.” 

 
Laskut ovat myös olennainen osa vahinkokorjaustyön dokumentointia. Laskuista näkyy 
työn päivämäärät, työtunnit, työntekijät, työtehtävät ja työmaalla olleet koneet ja lait-
teet.  
 
Yrityksellä ei ole haastatteluhetkellä ollut käytössä sopivaa tiedonhallintajärjestelmää, 
jolloin myös laskutustiedot on syötetty manuaalisesti tietojärjestelmästä toiseen. Lasku-
jen tekeminen vie paljon työnjohtajien ja työpäälliköiden aikaa, kun tietoja selvitetään 
eri paikoista ja syötetään käsin laskutus -exceliin. 
 

”Kun tulee kuun loppu, niin kaikki istuu koneilla sen kolme päivää ja naputtaa 
niitä laskuja. Jos olisi joku osastojen välinen sihteeri joka tekisi ne työt, niin se 
helpottaisi kaikkia. Aikaa ja energiaa jäisi kaikkeen olennaiseen. Se voisi olla 
myös paljon selkeämpää, kun nyt kaikki soittelee toisilleen, että mikä juttu tämä 
on jne. Se on niin aikaa syövä järjestelmä tällä hetkellä… Mihin siitä työnjohto 
sitten ehtii työmaille, kun ne välppää niitä laskuja kaiken aikaa…” 
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5.2 Asiakkaiden tarpeet ja prosessin tulokset 

5.2.1 Korjaustyön tavoitteet 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan mitkä ovat heidän mielestään vahinkokorjaustöiden 
tärkeimpiä tavoitteita. Korjaustyön tavoitteisiin liittyviä asioita nousi esille myös haas-
tattelun muiden kysymysten kohdalla. Keskeisimpiä mainintoja on esitetty kuvassa 22. 
 

 
Kuva 22: Yleisimmät maininnat vahinkokorjauksen tavoitteista. 

 
Haastateltavat, sekä prosessihenkilöt, että ulkoiset asiakkaat, kokivat, että vahinkokor-
jaustyön tärkein tavoite on saada vahingossa syntyneet vauriot korjattua vahinkoa edel-
täneeseen tilaan mahdollisimman nopeasti ja käyttäjän kannalta häiriöttömästi. Korjaus-
työn eri vaiheiden tulisi toimia aikataulullisesti siten, ettei tarpeettomia katkoksia työn 
etenemisessä synny. Muita esitettyjä tavoitteita oli muun muassa käyttäjän toimintaedel-
lytysten varmistaminen sekä vian ja vaurioiden poistaminen.  Korjaustyön tavoitteet 
koettiin hankkeen eri osapuolilla pääosin yhteneviksi. 
 
Korjaustyön kustannusten minimointi ei noussut haastatteluissa suoraan mainittujen 
tavoitteiden osalta merkittävään rooliin. Tähän voi olla syynä se, että äkillisten vahinko-
jen ollessa kyseessä, muodostuu pakottava tarve korjata vaurioituneet rakenteet, jolloin 
kustannusten muodostuminen on välttämätön tosiasia. Toisaalta kustannusten mini-
moinnin tavoite sisältyy voimakkaasti sekä laajuustavoitteiden määrittelyyn, että työn 
nopean toteutuksen tavoitteeseen. Korjaustöiden hinnan minimointi ei ehkä noussut 
esille suorina mainintoina myös siitä syystä, että kustannusten korvaajana on monessa 
tapauksessa vakuutusyhtiö, joiden edustajia ei tässä tutkimuksessa haastateltu.  
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Korjaustyön laajuus 
 
Äkillisissä vahingoissa rakennuksen käyttökelpoisuus huononee, tai menetetään koko-
naan, yllättäen. Niin ollen pääsääntöinen korjaustarve on poistaa syntyneet vauriot ja 
palauttaa rakennus takaisin vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Vahinkokorjaustyön laajuus-
tavoitetta määrittelevät myös vahinkovakuutusyhtiöiden korvauskäytännöt, jotka kor-
vaavat vain kustannukset tilojen ennallistamiseksi. Niin ollen tilan laatutason nostami-
nen tai rakennuksen perusparantaminen eivät ole vahinkovakuutuksen korvauksen pii-
rissä, eikä usein asiakkaan todellinen tarvekaan. Tällöin kiinteistön omistajilla on vain 
harvoin kiinnostusta yhdistää vahinkokorjaukseen muuta korjaustyötä, etenkään niissä 
tapauksissa, joissa tila on vuokrattu erilliselle käyttäjälle.  
 

”Se (tavoite) on että toiminta voi jatkua, eikä tule jälkihäiriöitä. Se että tiloissa 
voidaan jatkaa sinne kuuluvaa toimintaa, eli tila palautetaan ennalleen… Har-
vemmin näissä yritetään mitenkään parantaa sitä tilaa tai muutoin muokata, 
vaan se palautetaan siihen samaan tilaan missä se on ollut.” 

 
Haastattelujen perusteella eri osapuolten erilaiset näkemykset korjaustyön laajuudesta 
voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ristiriitoja. Tällaisina mainittiin muun muassa tapa-
uksia, joissa vuokralla oleva käyttäjä haluaisi korjata enemmän kuin vahinko on todelli-
suudessa vaurioittanut.  
 
Tällaisia toiveita huomioitaessa on selkeästi tunnistettava hankkeen eri osapuolet: kuka 
on työn tilaaja, kuka maksaja, mitä vakuutusyhtiö korvaa ja kenen vakuutuksesta. Käyt-
täjän tyytyväisyys on korjaustyön onnistumisen kannalta oleellista, mutta korjausura-
koitsija on kuitenkin pääsääntöisesti aina sopimussuhteessa tilan omistajaan tai tämän 
edustajaan, kuten isännöitsijään. Kiinteistön omistaja taas on vakuutuksen ottajana kiin-
teistövakuutuksessa, joista vahinko useimmiten korvataan, jolloin korjaustyön lopulli-
sena maksajana on vakuutusyhtiö. Tällöin myös omistajan tilatessa vahingon piiriin 
kuulumattomia töitä on varmistuttava siitä, että vakuutuksen ottaja ja vakuutusyhtiö 
ovat selkeästi sopineet korvausehdoista ja työn tilaaja on ymmärtänyt tilauksensa kus-
tannusvaikutukset. Muussa tapauksessa korjaustöiden kustannusten jääminen tilaajan 
maksettavaksi voi tulla tilaajalle yllätyksenä ja aiheuttaa tyytymättömyyttä. 
 

”Yksityisasiakkaiden kanssa voi joskus olla sitä ongelmaa, että vakuutusyhtiö 
korvaa määrätyn määrän ja vakuutuksen ottaja haluaisi, että uusittaisiin enem-
män tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se ei käytännössä pitäisi olla meidän on-
gelma, vaan se on sen vakuutuksen ottajan ja vakuutusyhtiön välinen asia, josta 
he tappelevat sitten.” 

 
”Kyllä meillä voi omistajan edustajina olla hieman eri näkemykset käyttäjän 
kanssa. Käyttäjän mielestä pitäisi yleensä remontoida sitten ihan kaikki, vaikka 
vakuutusyhtiöt maksavat vaan vahingon osuuden.” 
 

Toisinaan voi olla kokonaiskustannusten kannalta edullisempaa purkaa ja kasata vaurio-
ta laajemmalta alueelta. Esimerkiksi alareunastaan kastunut kipsilevy voi olla edulli-
sempaa ja helpompaa uusia kokonaan kuin leikkaamalla vain kastunut alareuna. Raja-
uksia mietittäessä pyritään huomioimaan myös korjaustyön lopputuloksen visuaalinen 
ilme. Puoleen väliin huonetta kastunut lattia voi olla viisaampaa purkaa koko huoneesta 



 
 

64 
 

uuden yhtenäisen pinnan saavuttamiseksi. Tämän tyyppiset rajanvedot on kuitenkin 
hyvä sopia yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. 
 
Kokonaiskustannukset on huomioitava myös jälleenrakentamisen materiaalivalinnoissa. 
Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen ehtona voi olla, ettei tilan laatutasoa saa nostaa. Täl-
löin, mikäli lattiassa on ollut muovimatto, saattaa vakuutusyhtiö määritellä laminaatin 
tai kylpyhuoneessa laatoituksen paremmaksi laatutasoksi. Muovimatto saattaa kuitenkin 
asennuskustannusten vuoksi muodostua kokonaiskustannuksissa laminaattia kalliim-
maksi lattiapinnoitteeksi. Samoin elinkaarikustannuksia tarkasteltaessa saattaa laatoitus 
osoittautua kylpyhuoneen lattiassa edullisemmaksi vaihtoehdoksi.  
 
Joissain tapauksissa voitaisiin laatutason nostamisen tai muutostöiden ajatella olevan 
perusteltuja myös vahinkokorjaamisen yhteydessä. Tilan muutostarve on voitu tunnistaa 
jo ennen vahinkoa tai sattuneen vahingon myötä tilan käytössä tapahtuu muutoksia esi-
merkiksi vuokralaisen vaihtumisen myötä. Tällöin sattunut vahinko toimii laukaisimena 
muutos- tai perusparannushankkeelle. Tällaista menettelyä tukisi ajatus, että tällöin va-
hingosta seuraisi sen kärsijälle myös jotain hyvää pelkän korjaustöiden aiheuttaman 
haitan sijaan, jolloin tyytyväisyys korjaustyön lopputulokseen voisi olla useimmin posi-
tiivinen. 
 
 
Korjaushankkeen nopeus ja häiriöttömyys 
 
Toisena tärkeänä tavoitteena pidettiin korjaustyön nopeutta. Sattunut vahinko voi huo-
mattavasti haitata käyttäjän toimintaa tai jopa estää kokonaan vaurioituneen tilan käy-
tön. Tästä voi aiheutua eri osapuolille huomattavia juoksevia kuluja. Tilan käyttäjän 
kannalta kustannukset voivat muodostua häiriintyneen liiketoiminnan aiheuttamista 
menetyksistä, tilan omistaja voi joutua hyvittämään vuokrahintaa, mikäli tila on käyttö-
kelvoton ja vakuutusyhtiö voi joutua korvaamaan kulut käyttäjän siirtymisestä evak-
koon korjaustyön ajaksi. Tietysti myös käyttäjän viihtyvyyden kannalta on tärkeää pyr-
kiä minimoimaan aika, jonka käyttäjä joutuu toimimaan korjaustyön häiritsemässä ym-
päristössä.  
 

”Kun vesivahinko sattuu, niin siihen on mentävä mahdollisimman nopeasti kun 
kartoitus on saatu ja tiedetään mitä tehdään. Ettei se siirry kolme kuukautta seu-
raavaan kvartaaliin.” 

 
Korjaustyön nopeustavoitetta korostaa vahinkokorjauksissa, että korjaustarve muodos-
tuu hyvin usein äkillisesti. Tällöin eri osapuolet eivät ole voineet varautua korjaustyön 
aiheuttamiin häiriöihin ja toiminnanmuutoksiin, jolloin niiden vaikutus asiakkaaseen on 
voimakkaampi. Äkillisyys vaikuttaa korjaustyön aikatauluun yleensä negatiivisesti, sillä 
kun työhön ei ole osattu varautua, voi suunnitelmapuutteista tai resursoinnista muodos-
tua aikataulua pitkittävä haaste. Toisaalta urakoitsijan kannalta, kun vahinkokorjausten 
kiireellinen luonne on tunnistettu, osataan ne priorisoida vähemmän kiireellisten töiden 
edelle. Joka tapauksessa nopeuden ollessa keskeinen tavoite, korostuu toimivien proses-
sien merkitys vahinkokorjauspalveluita tuottavassa liiketoiminnassa. 
 
Kolmantena yleisesti mainittuna tavoitteena esille nousi korjaustyön häiriötön toteutus. 
Kuten luvussa 2 tuotiin esille, korjausrakentamiselle on tyypillistä, että rakennuksen 
käyttäjät toimivat korjaustyön vaikutuspiirissä. Haastattelut tukevat tätä näkemystä. 
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Haastateltavien mukaan väistötilojen järjestäminen käyttäjille on vaikeaa ja kallista, 
vaikka se monessa tapauksessa olisikin suotavaa tai jopa välttämätöntä. Väistötilojen 
tarve vaihtelee vaurioituneen tilan käyttötarkoituksen ja vaurion laajuuden mukaan. Mi-
käli vaurioitunut alue sisältää tilan käytön kannalta kriittisiä toimintoja, kuten esimer-
kiksi kylpyhuone ja wc asuinhuoneistossa, on väistötilojen järjestäminen usein tarpeen. 
Esimerkkitapauksessa väistötilana voi toimia talonyhtiön yleiset peseytymis- ja wc-tilat, 
tai asukas voi olla halukas muuttamaan korjaustyön ajaksi kokonaan pois asunnosta. 
Mikäli kriittisiä toimintoja vaurioalueella ei ole, tai korjaustyön laajuus on vähäinen, 
jatkaa käyttäjä yleensä toimintaansa tilassa korjaustyön ajan. 
 

”Vahinkokorjaustyön tavoite on meillä se, että sen pitäisi olla asiakkaan suun-
taan mahdollisimman kevyt ja huomaamaton toimenpide, millä pystytään kor-
jaamaan ne vahingot, mitä on sattunut. Ja, että saadaan siihen asianmukaiset 
resurssit käyttöön, ettei tule turhaa odotusaikaa kenellekään.” 
 

Haastatteluissa tunnistettiin yleisimmiksi korjaustöistä aiheutuneiksi häiriöiksi tilan 
käytön ohella purkutöiden aiheuttamien pölyjen leviäminen korjaustyöalueen ulkopuo-
lelle, korjaustöistä aiheutuva melu ja mahdolliset korjaustyön aiheuttamat taloteknisten 
järjestelmien käyttökatkokset. Korjaustyön aiheuttamia häiriöitä tarkastellaan tarkem-
min seuraavassa luvussa. 
 
 
5.2.2 Korjaustyön laatu 

Laadun tekijät 
 
Haastateltavilta kysyttiin, mistä asioista muodostuu vahinkokorjaustyön laatu. Laatuun 
liitettäviä mainintoja nousi esille myös muiden kysymysten kohdalla, muun muassa 
puhuttaessa korjaustyön tavoitteista ja kriittisistä vaiheista. Kuvassa 23 on esitetty haas-
tatteluissa eniten mainintoja saaneita laadun tekijöitä. 
 

 
Kuva 23: Yleisimmät maininnat hyvän laadun tekijöistä. 
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Hyvän laadun kriteereiksi nousivat voimakkaimmin esille aktiivinen tiedottaminen, 
työmaan ympäristön suojaaminen, korjaustyön tekijöiden tekniset ja sosiaaliset taidot 
sekä eri osapuolten sitoutuneisuus korjaushankkeeseen. Myös korjaustyön lopputulok-
sen laatu nousi haastatteluissa esille. Tärkeäksi koettiin, että korjaustyö on toteutettu 
oikeassa laajuudessa. Korjausmenetelmät on valittava vaurioihin ja kohteeseen nähden 
oikein ja lopputuloksen on oltava huolella viimeistelty. Lisäksi työ tulisi dokumentoida 
tarkoituksenmukaisesti. 
 
Laadun suhteen vahinkokorjaustöissä vaikuttaisi korostuvan erityisesti toiminnan laa-
tuun liittyvät tekijät. Sikäli kun tavoitteena on yleensä rakenteiden palauttaminen vahin-
koa edeltäneeseen tilaan, ovat lopputuotteen laatutavoitteet yleisesti hyvin tunnettu ja 
niitä säädelty ohjeilla, normeilla ja hyvän rakennustavan periaatteilla. Lopputuotteen 
laatutavoitteet, kuten oikeat korjausmenetelmät ja huolellinen viimeistely, voidaan näh-
dä eräänlaisina perusedellytyksinä, jotka korjaustyön on täytettävä ollakseen onnistunut. 
Ne toimijat, jotka eivät näitä perusedellytyksiä kykene täyttämään hylätään alalta nope-
asti.  
 
Sen sijaan vahinkojen yllätyksellisyys ja tilanteen yleinen epävarmuus voivat aiheuttaa 
korostuneita haasteita toiminnan laadulle. Nämä laatutekijät, kuten tiedottaminen ja 
yleiset käytöstavat, eivät välttämättä vaikuta lopputuotteen laatuun, mutta niistä voi 
muodostua suuria eroja asiakkaan kokemaan tyytyväisyyteen.  
 
Näiden kahden selkeän ryhmän väliin jää laatutekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sekä lop-
putuotteen mitattavaan laatuun sekä asiakkaan kokemaan laatuun. Tällaiseksi laatuteki-
jäksi voitaisiin luokitella esimerkiksi ympäristön suojaaminen, sillä se vaikuttaa oleelli-
sesti tilassa toimivan käyttäjän viihtyvyyteen korjaustyön aikana, mutta siinä epäonnis-
tuminen voi pilata myös koko lopputuotteen. Kuvassa 24 on luokiteltu haastatteluissa 
esiin nousseita laatutavoitteita toiminnan ja tuotteen laatuun. 
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Kuva 24: Vahinkokorjaamisen laatutekijät jaoteltuina toiminnan ja tuotteen laatuun. 

 
 
Tiedottaminen 
 
Tiedottaminen nousi haastatteluissa yhdeksi tärkeimmistä vahinkokorjaustyön laadulli-
sista tekijöistä. Tiedottamisen onnistumisella koettiin olevan selvä vaikutus asiakkaan 
tyytyväisyyteen. Erityisen tärkeiksi tunnistettiin sekä käyttäjän, että tilaajan tiedottami-
nen korjaustyön etenemisestä, aikataulusta ja kustannuksista. 
 

”Työnjohto ja työntekijät ovat niitä jotka tekevät sen laadun. Ensinnäkin se, että 
tieto liikkuu ja informaatio pelaa asiakkaaseen ja tilaajaan päin on jo sinänsä 
laatua.” 
 
”Se (huono laatu) on lähinnä siitä, että tieto ei ole kulkenut. Siellä ei voi käydä 
salaa tekemässä töitä ja jättää niitä siihen vaiheeseen, että kukaan ei tiedä kos-
ka se jatkuu. Nämä on projekteja, joilla on alku ja loppupiste ja kaikkien tulee 
tietää, varsinkin käyttäjien, missä ollaan menossa. Jos tieto on epämääräinen, 
vaikka vaan että vahinkoa korjataan, niin se on jo laadun puute.” 

 
Kun korjaustarve syntyy vahingon seurauksena yllättäen ja äkillisesti, voi se aiheuttaa 
käyttäjissä ja tilaajissa suurta epävarmuutta ja usein negatiivisen poikkeaman käyttäjän 
normaaliin toimintaan. Suunnittelemattoman korjaustyön laajuus, aikataulu ja kustan-
nukset eivät ainakaan heti työn alussa ole tarkkaan tiedossa. Epävarmuutta lisää myös 
se, ettei tällaisen korjaustyön asiakkaat ole useinkaan rakennustöiden ammattilaisia, 
jolloin heidän käsityksensä korjaustyön kulusta ja vaikutuksista voi olla epämääräinen 

Toiminnan laatu Tuotteen laatu

Tiedottaminen
- Aikataulusta, työvaiheista,
häiriöistä, vastuuhenkilöistä

- Jatkuvaa ja oma-aloitteista
- Suunnattu oikeille henkilöille

- Oikea aikaista

Sosiaaliset taidot /
luotettavuus

- Asiakkaan ymmärtäminen ja
huomioiminen

- Kiinnostuneisuus asiakkaan
ongelmasta
- Hyvät käytöstavat

- Tunnustetaan ja korjataan
virheet

Tarkoituksenmukainen
rajaus

- Korjataan oikeat asiat
- Korjataan oikeassa laajuudessa
- Korjataan kohteeseen 

soveltuvilla menetelmillä

Oikea korjaustapa
- Hyvän rakentamistavan mukaiset
ratkaisut

- Rakenteet täyttävät nykyiset
määräykset

- Huolellinen viimeistely

Ympäristön suojaus
- Pölynhallinta
- Rakenteiden suojaus
- Siisteys
- Meluntorjunta

Asiantuntijuus
- Ympäristön vaatimusten
huomioiminen

- Aktiivinen ja oma-aloitteinen
korjausehdotusten tarjoaminen
- Tekninen osaaminen
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tai sisältää virheellisiä ennakko-odotuksia. Epävarmuus voi lisätä entisestään korjaus-
töiden häiriöistä aiheutuvaa stressiä ja sen myötä myös tyytymättömyyttä työn laatuun. 
Tiedottamisella voidaan myös oikaista ja muokata asiakkaan ennakko-odotuksia, jolloin 
työn lopputulos vastaa paremmin sitä, mitä asiakas on odottanut. Mikäli asiakas osaa 
odottaa korjaustyöstä lähtevän meteliä, ei hän välttämättä koe piikkauskoneen meteliä 
korjauspalvelun laatua heikentävänä asiana. Hän saattaa jopa olla tyytyväinen voides-
saan työn äänistä todeta saavansa vastinetta rahoilleen. Mikäli asiakas sen sijaan ei ole 
varautunut meteliin, voi hän kokea sen voimakkaasti häiritsevänä ja epämiellyttävänä, 
ollen näin tyytymätön palvelun laatuun. 
 

”Jos sanotaan ettei tiedetä kauanko työ kestää, niin ei siellä (käyttäjät) tyytyväi-
siä olla. Mutta jos alusta lähtien sanotaan, että tässä menee nyt kaksi kuukautta, 
niin ne (käyttäjät) osaavat asennoitua siihen. Jos se sitten meneekin nopeammin, 
niin se on aina parempi. Mutta se informaatio ja tiedottaminen, se on erittäin 
tärkeää, varsinkin isoissa vahingoissa.” 

 
Tiedottamisen onnistumisessa on tärkeää tunnistaa ja huomioida eri sidosryhmät. Kaik-
kien sidosryhmien tunnistaminen ei ole aina yksinkertaista ja tässä epäonnistuminen voi 
johtaa ongelmiin projektin tavoitteiden ja laadun saavuttamisessa. Kun urakoitsija tekee 
sopimuksen korjaustyöstä tilaajan kanssa, joka ei ole korjattavan tilan käyttäjä, saate-
taan tilaaja kokea työn ainoaksi asiakkaaksi ja käyttäjän rooli asiakkaana unohtuu. Täl-
löin käyttäjän tarpeita ja toiveita ei välttämättä osata huomioida ja työstä tiedottaminen 
kohdistuu vain tilaajaan. Kuitenkin käyttäjä on se johon korjaustyön vaikutukset voi-
makkaimmin kohdistuvat ja joka on eniten tilanteesta epätietoinen. 
 
Lisäksi korjaustyön vaikutuspiirissä voi olla myös muita sidosryhmiä, jotka eivät varsi-
naisesti ole korjaushankkeen osallisia, mutta joihin korjaustyöllä on suoria tai epäsuoria 
vaikutuksia. Tällaisia voivat esimerkiksi olla korjattavan tilan naapurit. Näitä työn ulko-
puolisia sidosryhmiä ei välttämättä tunnisteta korjaustyön kohderyhmiksi, vaikka heidän 
tyytyväisyydellään voi olla huomattavia vaikutuksia esimerkiksi urakoitsijan imagon 
muodostumisessa markkinoilla. Toisaalta jos naapurit tekevät korjaustyön häiriöistä 
valituksia vaikkapa tilaajana toimivalle isännöitsijälle, ei tämäkään ole työhön tyytyväi-
nen. Näin ollen myös naapurien tiedottaminen korjaustyöstä voi vaikuttaa korjaustyön 
koettavaan laatuun.  
 

”Jos käyttäjä ei tiedä missä mennään, niin he eivät voi kertoa asiasta eteenpäin 
muille ryhmille, eivätkä osaa varautua esimerkiksi hankkimalla väistötiloja ym.” 

 
Tiedottamisen koettiin tärkeäksi sekä ulkoisten asiakkaiden, että prosessihenkilöiden 
haastatteluissa. Haastatteluista kävi myös ilmi, että vaikka tiedottamisen tärkeys tiedos-
tetaan, liittyy siihen myös suuri osa laadullisista ongelmista. Tähän voi olla useita syitä. 
Yksi syy voi olla se, että organisaatiorakenteesta johtuvat epäselvät vastuut hämärtävät 
käsitystä siitä, kuka tiedottaa mistäkin ja kenelle. Tähän liittyy myös se, että mikäli pro-
sessi on pirstaleinen, ei sen tekijöillä ole kokonaiskuvaa koko prosessin tavoitteista, 
osapuolista ja vastuista, jolloin jokainen tekijä keskittyy vain omaan tekniseen työsuori-
tukseensa. Tällöin myös tiedottamisen tarpeen ja eri sidosryhmien tunnistaminen vai-
keutuu. Organisaatiorakenne, prosessin pirstaleisuus, lukuisat eri tekijäosapuolet ja 
mahdollisesti myös kiire ja yleinen motivaatio vaikuttavat myös siihen, etteivät työn 
tekijät sitoudu yksittäiseen vahinkokorjauskohteeseen hyvän laadun edellyttämällä ta-
valla. 
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Korjaustyön laatu 
 
Moni haastateltava nosti laadun osalta esille pölynhallinnan ja ympäristönsuojauksen 
merkityksen. Korjaustyöalue täytyy olla hyvin osastoitu ympäröivistä tiloista. Työmaan 
ympäristönsuojauksella sekä pölyn ja melun hallinnalla on huomattava merkitys sekä 
työntekijöiden, että käyttäjien turvallisuuteen ja viihtyvyyteen korjaustyön aikana. Jää-
vien rakenteiden suojaamisella estetään korjaustyön aikana syntyvät lisävauriot. Työ-
alueen rajaaminen osastoinnilla on haastateltavien mukaan joissain kohteissa haasteel-
lista. Tiloissa, joissa toiminta jatkuu korjaustyön ajan, on osastointi pidettävä mahdolli-
simman pienenä, jotta se haittaisi käyttäjän toimintaa mahdollisimman vähän. Työosas-
ton pienuus ei saisi kuitenkaan vaikeuttaa kohtuuttomasti myöskään korjaustyön tekoa.  
 

”Sitten se, että pitäisi pyrkiä toimimaan huomaamattomasti mutta kuitenkin pyr-
kiä tekemään, niin se on aika ristiriitainen tilanne. Mutta se on hankala, kun ei 
ole väistötiloja.” 

 
”Laatu syntyy varmaan siitä, että rajataan se alue hyvin ja pidetään se siisti-
nä… plus sitten ympäristö ja rappukäytävä, jossa joudutaan liikkumaan. Suu-
rimmat ongelmat ovat, että se pöly pääsee leviämään rakenteiden kautta muual-
le.” 

 
Myös työstä aiheutuva melu aiheuttaa joskus häiriötä käyttäjälle. Jo vähäinenkin melu, 
kuten kuivureiden hurina, voi olla kohtuuton haitta esimerkiksi toimistotyölle tai asuin-
käytölle. Erityisesti purkutyöt ovat työvaihe, jossa syntyy huomattavasti melua ja tä-
rinää. Piikkauksesta ja jyrsinnästä syntyvät äänet voivat levitä runkoääninä pitkälle. 
Työmenetelmien valintaan melun torjumiseksi on usein rajalliset mahdollisuudet, jol-
loin tärkeimmäksi hallintakeinoksi jää useimmiten työskentelyajan valinta siten, ettei 
melu aiheuta häiriötä.  
 
Korjaustyön laatutavoitteisiin voidaan lukea myös korjausmenetelmän valinta. Haastat-
teluiden perusteella tärkeäksi tavoitteeksi tunnistettiin oikeiden korjaustoimenpiteiden 
määrittely. Keskeisiksi tavoitteiksi mainittiin kaikkien vauriolähteiden tunnistaminen ja 
poistaminen sekä vaurioituneiden materiaalien uusiminen. Oleellista on myös tunnistaa 
se, mitä rakenteita voidaan kuivata tai käsitellä hajunpoisto- ja desinfiointi käsittelyillä, 
ja mitkä on purettava ja poistettava vaurion korjaamiseksi. Tämän määrittelyn tekee 
yleensä vauriokartoittaja, joka antaa raportissaan toimenpide-ehdotukset.  

 
”Isoissa vahingoissa täytyy tietysti ymmärtää mitä puretaan ja miksi. Ettei tule 
sitä, että on jotain purettu turhaan.” 
 
”Eli siisteys on siinä tärkeä, paikat on saatava mahdollisimman nopeasti siis-
teiksi. Ja sitten mikä jäi sanomatta niin tämmöinen kosteudenhallinta, eli desin-
fiointi ja homekasvuston eliminointi. Monesti pyydämme tämmöistä sisäilmatut-
kimusta työn jälkeen, jolla taataan se, että huoneilmassa ei ole enää kosteutta 
tai pölyä.” 
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Haastatelluilla prosessihenkilöillä oli kokemuksia myös kohteista, joissa tilaaja on kor-
jauskustannusten minimoimiseksi halunnut tilata työtä, joka ei ole ollut hyväksi tunne-
tun korjaustavan mukaista. Tällöin muodostuu luvussa 2.1.2 mainittu tilanne, jossa 
asiakas ilmaisee tarpeensa, mutta ilmaistut tarpeet eivät vastaa todellisia tarpeita. Yh-
deksi laadun tekijäksi nostettiin, että urakoitsija tarjoaa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti 
asiantuntijuuttaan tilaajan päätösten tueksi korjausmenetelmien määrittelemiseksi. 
 
Haastateltavien mukaan lopputuotteen huono laatu on usein uudelleen rakennettujen 
pintojen huonoa laatua ja puutteellista loppusiivousta. Lopputuotteen laadun ongelmana 
on yleisimmin viimeistelyn laatu, joka ilmenee enimmäkseen visuaalisina puutteina. 
Viimeistelyn laadussa korostuu huolellisuus, johon vaikuttaa haastatteluiden mukaan 
työntekijän asenne ja toisaalta myös työn aikataulu. Kiireellä tehty työ tuottaa helposti 
virheitä viimeistelyn laadussa. Eräs mainittu laatupoikkeama on myös se, että valitut 
materiaalit tai työn laajuus eivät ole vastanneet sitä, mitä on etukäteen sovittu. Haastat-
teluissa ei noussut esille tapauksia, että rakenneratkaisut olisivat olleet virheellisiä tai 
eivät olisi täyttäneet määräyksiä. Nämäkin asiat nousivat kuitenkin esille hyvän laadun 
vaatimuksina. 
 

”Työn jäljestä näkee kyllä aika paljon. Jos laminaatit pullistelevat tai ne on 
väärin asennettu tai listat eivät ole kunnolla seinässä kiinni, kun seinät eivät ole 
aina ihan suoria… Se reklamaatio tulee sitten viimekädessä asukkaalta.”  

 
Myös vanhan rakennuksen ominaisuudet vaikuttavat tavoiteltuun lopputuotteen laatuun. 
Korjaustyö on aina rajattava johonkin, eikä kaikkea voida tai ole tarkoituksenmukaista 
uusia. Näin ollen pintojen ja rakenteiden ennallistamisessa on huomioitava vanhan ra-
kenteen viat ja puutteet.  
 

”Laadun osalta on huomioitava, että korjataan vanhoja rakennuksia, jolloin 
lopputulos ei aina vastaa uutta, mutta aina kuitenkin toteutunut laatu on parem-
paa kuin lähtötaso.” 

 
Lopputuotteen laadun kokemiseen vaikuttaisi haastattelujen perusteella vaikuttavan 
jälleen asiakkaan odotukset. Mikäli huoneesta on kastunut lattia vaihdettu uuteen, saat-
taa asukas kokea vanhat seinäpinnat huonoiksi ja olla tyytymätön korjaustyön lopputu-
lokseen.  
  

”Se, miten asiakkaat suhtautuvat, vaihtelee todella paljon. Osa suhtautuu hyvin 
ja osalle ei tunnu kelpaavan mikään. Yhdessä kohteessa käytiin seitsemän kertaa 
työn valmistumisen jälkeen. Ihminen on sellainen, että jos saat uuden lattian, 
niin yhtäkkiä vanhat seinät ovatkin huonot.” 
 

Tähän voi olla syynä se, että vahinkokorjaustyö on lähtökohtaisesti aina käyttäjälle ne-
gatiivinen poikkeama normaalista elämästä. Korvauskäytännöistä johtuen tilojen tasoa 
ei korjaustyöllä nosteta, vaan ne palautetaan vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Tällöin edes 
täydellinen onnistuminen korjaustyön toteutuksessa ei välttämättä tuo käyttäjälle varsi-
naista lisäarvoa. Näin ollen pienetkin poikkeamat voivat aiheuttaa työn laadun kokemi-
sen huonoksi. 
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Urakoitsijan luotettavuus ja ammattitaito 
 
Urakoitsijan luotettavuus ja ammattitaito tunnistettiin tärkeimmiksi laadun saavuttami-
sen tekijöiksi. Luotettavuus määriteltiin siten, että urakoitsija pitää kiinni niistä asioista, 
joista on sovittu. Erityisesti sovituista kustannuksista ja aikatauluista olisi pidettävä 
kiinni. Luotettavuus on myös sitä, että tehdään työt valmiiksi asti, eikä jätetä asioita 
roikkumaan. Mikäli vastuu työn toteuttamisesta siirtyy jollekin muulle, on huolehditta-
va, että seuraava tekijä ottaa asian hoitaakseen.  
 

”Luotettavuus on meidän vuosisopimusurakoitsijoilla syntynyt pitkän ajan kulu-
essa ja se näkyy esim. kun tarkistetaan laskuja, ettei siellä ole mitään epämää-
räisyyksiä.” 

 
Korjausrakentamisessa ammattitaito on haastateltavien mukaan sitä, että tunnetaan kor-
jattavat rakenteet, niiden ominaisuudet ja toiminta sekä tunnetaan niiden korjaamiseen 
käytettävät menetelmät. Tärkeää on myös tunnistaa oma osaaminen ja sen puutteet, jol-
loin epävarmalta tuntuvista asioista voidaan kysyä apua toisilta.  
 
Moni haastateltava myös toteaa, ettei pelkkä tekninen osaaminen riitä, vaan korjaustöis-
sä ammattitaitoa on myös sosiaaliset taidot. Vahinkotilanne on usein käyttäjälle ainut-
kertainen ja jopa traumaattinen kokemus, siinä missä korjausurakoitsijan työntekijöille 
tilanteet ovat arkipäiväisiä työtehtäviä. Vahinkokorjaushankkeeseen sisältyy paljon ne-
gatiivisia tunteita ja asenteita, joiden kääntäminen asiakkaan tyytyväisyydeksi vaatii 
korjaustyön toimittajalta kykyä kohdata asiakas ihmisenä. Ammattitaito vahinkokor-
jaustöissä tarkoittaa siis myös yleisiä käytöstapoja ja huomaavaisuutta asiakasta koh-
taan, sillä töitä tehdään usein samanaikaisesti käytössä olevissa tiloissa ja ihmisten ko-
deissa. Ammattitaitoinen työntekijä tunnistaa toimintaympäristön työskentelylle luomat 
vaatimukset. 
 

”Se toimii minusta ihan hyvin, että kaverit osaa kyllä työmaalla tehdä. Se on tie-
tysti ymmärrettävää, kun tehdään koko ajan tällaista järeää työtä, niin siinä ei 
olla ihan samalla tasolla, kuin ehkä vuokralainen, joka huomaa pienenkin pöly-
määrän heti. Siinä on se ymmärtäminen, että missä tiloissa toimitaan.” 
 
”Se on kuitenkin asukkaalle stressaava tilanne ja täytyy ottaa huomioon, että ne 
on ihmisten koteja missä toimitaan ja se tulee huomioida ja toimia siellä remon-
tissa siten että kunnioitetaan sitä toisen kotia. Otetaan ne kengät pois kun men-
nään parketille jne.” 

 
Työhön sitoutuminen tai sen puute vaikuttaa paitsi lopputuotteen laatuun, myös asiak-
kaan kokemaan palvelun laatuun. Hankkeeseen sitoutumattomuus voi synnyttää asiak-
kaassa tunteen, ettei hänen ongelmastaan olla aidosti kiinnostuneita, mikä heikentää 
oleellisesti palvelun koettua laatua. Tällaisissa tapauksissa työhön sitoutumattomuus voi 
näkyä puutteellisena tiedottamisena, yhteydenottojen ja työn aikataulun viivästymisenä 
unohduksista ja välinpitämättömyydestä johtuen tai työntekijän käytöksenä asiakkaan 
kohtaamistilanteissa. Lopputuotteen laadun osalta sitoutuminen näkyy muun muassa 
ilmiöissä, joita haastatteluissa kuvailtiin termeillä huolellisuus, tarkkuus ja ammattiyl-
peys. 
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5.3 Kriittiset vaiheet 

Haastateltujen mainitsemia korjausprosessin kriittisiä vaiheita on esitetty kuvassa 25. 
Erityisesti ulkoiset asiakkaat kokivat vahinkoon reagoimisen ja korjaustyön nopean 
aloittamisen yhdeksi korjausprosessin kriittiseksi vaiheeksi. Asiakkaiden näkökulmasta 
myös vauriokartoitus ja korjaustoimenpiteiden määrittäminen katsottiin erityisen tär-
keiksi vaiheiksi. Prosessihenkilöiden näkökulmasta prosessin kriittisiksi vaiheiksi pai-
nottuivat työvaiheiden vaihdot, sillä niissä tyypillisesti tapahtui eniten viivästyksiä ja 
väärinymmärryksiä. Myös kokonaisuuden hallinta ja työvaiheiden alkamisen ennakointi 
koettiin tärkeiksi prosessin kannalta. Nämä liittyvät osaltaan työvaiheiden vaihtoihin 
liittyviin ilmiöihin.  
 
Tiedottaminen ja kommunikaatio nousivat voimakkaasti esille myös puhuttaessa korja-
ustyön kriittisistä vaiheista. Tiedottamista on käsitelty tarkemmin laadun yhteydessä ja 
kommunikaatiota käsitellään myös jäljempänä, mutta tässä kohtaa on huomattava, että 
tiedottamisen ja kommunikoinnin haasteet tekevät osaltaan monista vaiheista kriittisiä. 
Myös osastoinnin ja suojausten tärkeys nousi esille tärkeänä työvaiheena, mutta näitäkin 
ilmiöitä on käsitelty tarkemmin laadun yhteydessä. 
 
 

 
Kuva 25: Yleisimmät maininnat vahinkokorjaustyön kriittisistä vaiheista. 

 
Korjaustyön nopea aloitus 
 
Nopea korjaustyö mainittiin yhtenä keskeisimpänä korjaustyön tavoitteena. Kriittisten 
vaiheiden osalta nopea reagointi vahinkoon ja korjaustöiden nopea aloitus tunnistettiin 
tärkeiksi. 
 

”Reagointi on tärkeintä, koska mitä pidempään poikkeustilanteet jatkuvat, sitä 
hankalammaksi korjaus muodostuu. Ne tilanteet syntyvät usein poikkeusaikoina, 
jolloin se reagointi voi olla vaikeampaa, tärkeintä on saada joku kiinni ja sinne 
paikalle.” 
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Nopean reagoinnin mahdollistaa hyvä varautuminen ja kokemus vastaavanlaisista tilan-
teista. Vahinkotapaukset ovat yllättäviä, jolloin toimintaa on vaikea yksityiskohtaisesti 
suunnitella etukäteen, ja toisaalta luonteeltaan yksilöllisiä, jolloin yksiselitteisten toi-
mintaohjeiden määrittely on haastavaa. Päivystäjältä vaaditaan laaja-alaista kykyä arvi-
oida tilanteen vaatimat toimenpiteet ja osaamista niiden toteuttamiseksi. Tätä kykyä 
voidaan kehittää kouluttamalla, mutta useampi haastateltava on sitä mieltä, että koke-
mus on avainasemassa osaamisen kehittämisessä. 
 
Päätös seuraavista toimenpiteistä on aina tilaajalla. Esimerkiksi joissain tapauksissa 
tilaaja haluaa vakuutusyhtiöltä korvauspäätöksen, ennen työn tilaamista. Tällöin korja-
ustöiden aloitus voi viivästyä urakoitsijan prosesseista johtumattomista syistä. Näin ol-
len varsinaisen korjaustyön käynnistäminen nopeasti edellyttää myös tilaajalta ja vakuu-
tusyhtiöltä toimivia päätöksentekoprosesseja.  
 
Tilausprosessia on pyritty nopeuttamaan kehittämällä urakoitsijan, tilaajan ja vakuutus-
yhtiöiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön myötä toimintatavat, käytännöt ja henkilöt tu-
levat tutuiksi. Tilaajien kanssa voidaan tehdä puitesopimuksia, jolloin sopimusehdot ja 
hinnat on jo etukäteen sovittu, mikä helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan tilauspäätöstä. 
Yksityisasiakkaiden kanssa pitkäaikainen yhteistyö on epätodennäköistä, vahinkotapa-
usten ollessa melko ainutkertaisia. Tällaisissa tapauksissa urakoitsijan imagolla ja sen 
tarjoamalla asiantuntijuudella voi olla suuri merkitys luottamuksen rakentamisessa ja 
tilauspäätöksen syntymisessä, kuten Kankainen ja Junnonenkin (2001, s. 10) toteavat. 
 
Asiakkaan tilausprosessin kannalta JVT- ja kartoitusraportit ovat kriittisiä asiakirjoja, 
sillä korjaustyöt eivät yleensä etene, ennen raportin saamista. Näin ollen, mikäli raportin 
teko viivästyy tai sen jakelussa ilmenee häiriöitä, viivästyy sen myötä koko korjauspro-
sessi. 
 
 
Korjaustyön suunnittelu 
 
Korjaustyön suunnittelu nousee muutamissa haastatteluissa esille kehityskohteena. Va-
hinkokorjaustöistä ei yleensä tehdä erillistä korjaustyösuunnitelmaa, vaan toimenpitei-
den lähtökohtana on usein kartoittajan antama kosteuskartoitusraportti, jossa on annettu 
pääpiirteiset toimenpide-ehdotukset. Suuremmissa tai haastavissa kohteissa saatetaan 
tehdä työsuunnitelmia yksittäisistä vaiheista, kuten purkutyösuunnitelma, mutta korja-
ushankkeen kokonaisuudesta ei yleensä ainakaan kirjallista suunnitelmaa tehdä. 
 

”Mutta meiltä ei oikeastaan sellaista suunnitelmaa tule, että ne käydään sitten 
suullisesti. Lappu tulee kouraan, missä on toimenpide-ehdotukset ja se jää sitten 
vähän oman harkinnan varaan mitä tehdään.” 

 
”Se olisi tärkeä, että saataisiin mahdollisimman tarkat ohjeet ja rakenteelliset 
ehdotukset, mitä pitää tehdä. Välillä ne on annettu hieman yleismalkaisesti se 
ohjeistus.” 

 
Laajaan peruskorjaushankkeeseen sisältyy usein monivaiheinen suunnitteluprosessi. 
Suuri osa vahinkokorjauskohteista on pienehköjä korjaustöitä (vrt. kuvat 2 ja 6), mikä 
voi olla syynä siihen, ettei erillistä korjaustyösuunnitelmaa koeta tarpeelliseksi. Toisaal-
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ta tähän voi myös osaltaan vaikuttaa vahinkojen yllätyksellisyys ja töiden nopea käyn-
nistystarve. Suunnittelemattomuus johtanee siihen, että kukin työvaihe suunnitellaan 
erikseen ja tehdään tekijän kokemuksen ja opittujen toimintatapojen mukaisesti. Tällöin 
tekijöiden tekninen ammattitaito ja asiantuntijuus korostuvat. Vaarana kuitenkin on, että 
korjaustyön kokonaisuus ja yhteinen tavoite hämärtyvät. Tällöin voidaan päätyä haasta-
teltavien kuvailemaan laadun hajontaan. 
 
Kirjallinen suunnitelma voi olla myös tärkeä viestinnän väline. Suunnitelman puuttumi-
nen korostaa tällöin kommunikoinnin merkitystä, sillä toimintamalleissa ja asiakkaissa, 
heidän tietotasossaan ja käyttäytymisessään on eroja. Kuten aiemmin todettiin, asiak-
kaat ovat sitä tyytyväisempiä, mitä paremmin he ovat perillä korjaustyön kulusta ja ai-
katauluista. Kommunikointitapoihin ja viestinnän onnistumiseen vaikuttaa myös osa-
puolten suhteet ja tottumukset. Keskenään tuttujen osapuolten välille voi muodostua 
toimintamalleja, joita aletaan pitää itsestäänselvyyksinä. Jonkun toisen asiakkaan kanssa 
nämä tottumukset eivät välttämättä kuitenkaan päde. Tästä syystä itsestäänselvyyksiltä-
kin vaikuttavista asioista olisi sovittava uusien asiakkaiden kanssa aina ennakkoon. 
 

”Kun siellä on ollut vaihtuvasti eri tekijöitä, niin olisi hyvä jos sieltä joku ilmoit-
taisi heti, kuka tulee tätä asiaa hoitamaan ja mikä on aikataulu millä edetään ja 
muita asioita. Eli tiedonkulku voisi olla tässäkin parempaa. Kun siellä se henki-
löiden vaihtuvuus on kova, niin minulle ei ole muodostunut sellaista kokemusta, 
miten henkilöt niitä asioita hoitaa, jolloin kaikki asiat olisi syytä sopia hyvin 
tarkkaan.” 
 

 
Työvaiheiden vaihdot 
 
Eri työvaiheiden vaihdot koetaan haastatteluiden mukaan yhdeksi korjaustyön kriittisis-
tä vaiheista. Kun ketjussa on paljon eri tekijöitä, muodostuu vastuissa harmaita alueita, 
joissa tieto katkeaa. Haastateltavat kertovat vaihdoissa syntyvän monenlaisia ongelmia, 
jotka näkyvät tavoitteiden hämärtymisenä, tietokatkoksina, viivästyksinä, väärinymmär-
ryksinä ja työvirheinä. Nämä ongelmat heijastuvat sekä palvelun, että lopputuotteen 
laatuun. 
 

”Kun sitä pompotellaan osastojen välillä, siinä tulee luvattoman paljon viiveitä 
ja unohduksia. Ennen kaikkea viiveitä siinä, että siinä menee kaksi päivää kun 
joku katsoo sähköpostin, kolme päivää kun saa miehet paikalle ja sitten taas pa-
ri kolme päivää kun ne tulevat takaisin. Sitten joku unohtaakin sen yhtäkkiä… 
Siinä se ongelma yleensä tulee, se ei riipu niinkään siitä mitä ollaan tekemässä, 
vaan siitä kun se vaihtaa toimialaa.” 
 

Vahinkokorjaaminen sisältää useita osaamisen eri alueita, minkä vuoksi eri työvaiheet 
tekee yleensä eri ihminen, osasto, tai kuten edellä mainittiin, joskus jopa eri yritys. Täl-
löin työvaiheiden vaihdoissa muodostuu Hammerin ja Champyn (1994, s. 26-27) esit-
tämä raja-aita, joka on altis virheille ja viivästyksille, vaikka yksittäinen työvaihe su-
juisikin ongelmitta. Tällainen raja-aita luo riskin kommunikaatio-ongelmille, väärinkä-
sityksille ja epäselvyyksille tehtävien ja vastuiden jakautumisen suhteen. Tiedonkulun 
osalta vaihdoissa voi muodostua ns. ”rikkinäinen puhelin” –ilmiö, jossa osia henkilöltä 
toiselle välitetystä viestistä voi jäädä puuttumaan tai niiden sisältö voi muuttua.  

 



 
 

75 
 

”Paljon on hyviä kokemuksia, että kaikki menee peräkkäin hyvin, mutta toki on 
niitäkin kohteita, joissa tieto ei ole liikkunut. Kun se työ katkeaa niin helposti... 
Tulee tilanteita, että saatiin omat työt tehtyä ja lähtökohta on että seuraava jat-
kaa. Joku ei välttämättä kuitenkaan aina tiedä, että se kohde olisi pitänyt aloit-
taa jo.” 
 

Vaihdoista aiheutuvat viivästykset liittyvät niin ikään tiedonkulun ja vaikean ennakoita-
vuuden haasteisiin. Tyypilliseksi ongelmaksi haastatteluissa kuvataan muun muassa 
tilanteet, joissa edellinen työvaihe saadaan valmiiksi, ja valmistumisesta ilmoitetaan 
seuraavan vaiheen jatkajalle ilman ennakkovaroitusta. Tällöin seuraava toimija ei kui-
tenkaan ole osannut varautua oman työnsä aloittamiseen ja työt saadaan käyntiin vasta 
viiveellä. Viive voi muodostua esimerkiksi siitä, ettei tarvittavia henkilö- tai materiaali-
resursseja ole juuri sillä hetkellä vapaana tai reagoiminen esimerkiksi sähköpostiviestiin 
on hidasta. 

 
”Joskus on jäänyt asioita roikkumaan, että kuivaus on ollut käynnissä, mutta sit-
ten ei ole kenelläkään tietoa kuinka pitkään se kestää. Voi mennä vaikka kolme 
viikkoa, eikä asiasta ole kuulunut mitään ja sitten tulee ilmoitus, että nyt tämä 
on kuiva. Sitä pitäisi pystyä kuitenkin ennakoimaan, jotta osataan suunnitella jo 
seuraavia työvaiheita.” 

 
 
Eri työvaiheiden haasteita 
 
Haastatteluissa nousi esille eri työvaiheisiin liittyviä haasteita. Osa näistä oli vain lyhyi-
tä mainintoja ja niiden todellista merkitystä korjaustyön onnistumiselle on siten vaikea 
arvioida. Muutamia ilmi tulleita erityövaiheiden haasteita ovat:  
 

• Erilaisten työkohteiden osastoiminen vaatii myös kohdekohtaista suunnittelua 
riittävän tiiveyden ja alipaineistuksen saavuttamiseksi. Erityisesti korkeat tilat, 
alakattorakenteet ja katossa kulkeva talotekniikka koettiin haastatteluiden perus-
teella vaikeiksi osastoida tiiviisti.  

 
• Toinen osastoinneissa ja suojauksissa havaittu ongelma on niiden kestävyys ja 

pysyvyys. Osastoinnit ja suojaukset ovat väliaikaisia rakenteita, jotka on tehtävä 
siten, etteivät ne itsessään vaurioita pysyviä rakenteita ja pintoja. Näin ollen eri-
tyisesti pitkäkestoisissa korjaustöissä ne altistuvat rasituksille ja niiden kuntoa ja 
tiiveyttä on tarkkailtava jatkuvasti ja korjattava tarpeen vaatiessa. Tämä valvonta 
laiminlyödään usein, erityisesti kohteissa, joissa suojaukset tehnyt työporukka 
vaihtuu seuraavan vaiheen toisiin työntekijöihin. Suojausten korjaustarve havai-
taan yleensä vasta, kun vahinko on ehtinyt tapahtua, eli pöly on päässyt leviä-
mään osaston ulkopuolelle. 

 
• Purkuvaiheen haasteisiin liittyy purkujätteiden ja rakennustarvikkeiden siirrot. 

Mikäli korjaustyökohde sijaitsee keskellä käytössä olevia tiloja, on purkujätteet 
siirrettävä jätelavalle puhtaiden tilojen kautta. Tästä aiheutuu haaste osaston pi-
tämiseksi alipaineisena siirtotyön aikana, sillä purkujätteiden siirto sulkutunneli-
en ja vetoketjuovien läpi on hidasta ja työlästä. Tämän lisäksi pölynhallinnalli-
nen haaste on pölyävän jätteen siirto pölytiiviisti, ettei pöly leviä puhtaisiin ti-
loihin siirron aikana. Pöly saattaa kulkeutua osaston ulkopuolelle myös työnteki-
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jöiden jaloissa ja vaatteiden mukana. Tämän huomioinnissa korostuu työmaan 
aktiivinen puhtaanapito. 

 
• Purkutöiden jälkeen pitäisi täydentävä vauriokartoitus tehdä siten, että purkutyö-

ryhmä on vielä kohteessa. Jos kohteesta lähdetään ennen kuin on selvitetty onko 
kaikki vaurioituneet rakenteet purettu, aiheutuu purkutöiden uudelleenkäynnis-
tämisestä viivettä ja väärinymmärrysten mahdollisuus. 

 
• Kuivausvaiheen kriittiseksi haasteeksi koettiin erityisesti sen aikatauluttaminen. 

Kastuneiden materiaalien kuivumisen arviointi on vaikeaa ja kuivumista seura-
taan aika ajoin tehtävillä seurantamittauksilla. Mittausta varten on kuivattaminen 
lämmittämällä keskeytettävä ja annettava olosuhteiden tasaantua. Näin ollen jo-
kainen mittauskerta viivästyttää kuivausprosessia. Näin ollen mittaustaajuus täy-
tyy optimoida tilannetietoisuuden ja kuivaustehokkuuden välillä. 

 
• Haastatteluista ilmenee toisaalta myös se, että kuivausmenetelmien ja kuivatta-

vien rakenteiden tuntemisessa sekä kuivauskaluston mitoittamisessa on myös 
kehitettävää, jotta kuivaukseen käytettävä aika saataisiin minimoitua. Ongelmia 
aiheuttaa toisinaan myös erilaiset häiriöt. Mikäli esimerkiksi sähkökeskuksen 
automaattisulake katkaisee keskukselta virrat, voi tällöin mennä useita päivä en-
nen kuin huomataan, ettei kuivaimet ole päällä. Koska rakenteiden kuivaus on 
luonteeltaan melko passiivinen työvaihe, koetaan myös sen aikainen aktiivinen 
tiedottaminen erityisen tärkeäksi.  

 
• Uudelleenkasauksesta vastaavan työryhmän tulisi päästä tutustumaan työkohtee-

seen jo purkutyövaiheessa. Heidän tulee pystyä määrittelemään vanhat rakenteet, 
pinnat ja materiaalit, ennen kuin kaikki on purettu pois, pystyäkseen palautta-
maan ne vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Tällöin saadaan myös riittävästi peliva-
raa aikatauluun ja ehditään hankkia tarvittavat materiaalit. Tiettyjen pintamateri-
aalien tilausajat voivat olla pitkiä, jolloin mikäli tieto työstä tulee liian myöhään, 
eivät työt pääse käynnistymään ajallaan ilman materiaaleja. 

 
• Kasausvaiheessa törmätään välillä ongelmiin työalueiden osalta. Purkurajat nou-

dattelevat vaurioituneen alueen rajoja, eivätkä ne välttämättä ole edullisia raken-
teiden luonnollisten rajausten kanssa. Mikäli asunnon eteisestä on kastunut puo-
let lattiasta on se mahdollisesti purettu kosteuskartoitusraportin mukaan vain 
puoleen väliin lattiaa. Tällöin olisi löydyttävä täysin vanhaa vastaava pintamate-
riaali, jotta lattia voitaisiin paikata yhtenäisen näköiseksi. Kun tällainen ristiriita 
havaitaan vasta kasausvaiheessa, joudutaan purkuosasto kutsumaan uudelleen 
paikalle, mistä seuraa jälleen uusi osastonvaihdos ja viivettä kokonaishankkeel-
le. 

 
• Ongelmia työalueiden määrittelystä on tullut myös tapauksissa, joissa uudelleen-

rakentamisen materiaaleja on hankittu kosteuskartoitusraportin perusteella, mut-
ta kasaustyön alkaessa havaitaankin, että purettu alue onkin raportin laajuutta 
suurempi.  
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5.4 Korjaustyön toiminnanohjaus 

5.4.1 Korjaustyön koordinointi 

Vahinkokorjaushankkeen hallinnan osalta keskeisimmät maininnat on esitetty kuvassa 
26. Sekä prosessihenkilöt, että ulkoiset asiakkaat toivat vahinkokorjaushankkeen hallin-
nasta esille samankaltaisia asioita. Asiakkaat toivoivat erityisesti selkeitä kommunikoin-
tirakenteita ja urakoitsijan aktiivista otetta töiden koordinointiin ja oma-aloitteista 
kommunikointia asiakkaan suuntaan.  
 

 
Kuva 26: Yleisimmät maininnat vahinkokorjaushankkeen ohjauksesta. 

Vahinkokorjaustyön hallinnassa nähdään oleelliseksi, että korjaustyön koordinointi olisi 
yhden ihmisen tehtävänä. 
 

”Hyvä olisi, että siellä olisi yksi mies kuka vastaisi siitä koko vahinkoturvaket-
justa, jonka kautta kulkisivat kaikki viestit. Ettei siellä yksi kerro yhtä ja toinen 
toista, koska silloin se sekoaa se homma.” 

 
Prosessin hajauttaminen usealle vastuuhenkilölle ja tekijälle vaikeuttaa prosessikoko-
naisuuden hallintaa. Kun työ siirretään aina henkilöltä toiselle, päädytään helposti tilan-
teeseen, jossa koko hankkeesta ei vastaa kukaan. Jokaisen työvaiheen tekijät vastaavat 
omasta työstään, mutta kukaan ei varsinaisesti vastaa esimerkiksi työvaiheiden vaih-
doista tai hankkeen kokonaisuudesta. Kenelläkään yksittäisellä työnjohtajalla ei myös-
kään ole kokonaiskuvaa työn edistymisestä, vaan hankkeen tiedot ovat hajallaan eri 
työnjohtajilla. Jokainen tuntee oman työnsä kulun, mutta muiden osastojen tekemistä 
töistä on tieto yleensä vain kyseisten osastojen työnjohtajilla itsellään. Lisäksi kun työ 
on pilkottu pieniin palasiin, työntekijöiden on vaikea sitoutua korjaushankekokonaisuu-
teen, sillä kuten Hoyle (2009, s. 152-153) esitti: he kokevat oman tehtävänsä itsenäisenä 
suoritteena eivätkä välttämättä ymmärrä rooliaan osana isoa kokonaisuutta. 
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”Kyllä se olisi tärkeää, että siellä olisi yksi henkilö koko ajan. Silloin hän tietää 
sen alusta lähtien, mitä on tapahtunut, purkuvaiheessa tai sitten kasausvaihees-
sa.” 

 
Prosessin hajautuneisuus aiheuttaa myös sen, että asiakasrajapintoja on useita. Tällöin 
asiakas ei välttämättä tiedä, keneen tulisi olla mistäkin asiasta yhteydessä. Haastatellut 
asiakkaat kokevat tärkeäksi, että heillä olisi selkeä käsitys siitä, kuka korjaushankkeesta 
vastaa. Kun jokainen toimija sopii asiakkaan kanssa asioita erikseen, ei kenellekään 
muodostu kokonaiskuvaa siitä, mitä on sovittu. Tämä voi aiheuttaa virheitä, jos tieto 
sovituista asioista ei saavuta kaikkia asiaan liittyviä henkilöitä.  
 

”Varmaan juuri se, että kun puhutaan isosta yrityksestä, niin se työnjohdollinen 
vastuu… että kuka siellä on se henkilö, kuka sitä työmaata vetää. Se on pikkui-
sen jäänyt epäselväksi. Siellä voi olla useampiakin henkilöitä, jotka käyvät siellä 
vahinkopaikalla, mutta sitten ei ole oikein selvää kuka sitä vetää. Sen olen huo-
mannut.” 

 
Korkea ja byrokraattinen organisaatiorakenne voi vahvistaa koordinointiin liittyviä on-
gelmia, sillä mitä korkeampi organisaatiorakenne on, sitä useamman ihmisen kautta 
viestit ja päätökset kulkevat ja sitä enemmän virheiden ja viivästysten mahdollisuuksia 
syntyy. Työnjohtaja tai työpäällikkö voi sopia asiakkaan kanssa jotain, mistä tieto ei 
selkeänä välitykään työn toteuttavalle työntekijätasolle, tai toisinpäin siten, että työ-
maalla sovitaan asioita, jotka eivät välity työnjohtotasolle. Myös työmaan päätösten 
teko voi olla tällöin hankalaa ja aikaa vievää, mikäli työtä koskevat päätökset joudutaan 
kierrättämään työnjohtajan kautta, joka ei kiireiltään ehdi kuin päivittäin käymään työ-
maalla. 
 
Haastattelujen toteutushetkellä on käynnissä ollut muutosvaihe, jonka tavoitteena on 
järjestää vahinkokorjaustöiden projektinhallinta yhden miehen koordinoitavaksi. Tässä-
kin on havaittu ongelmaksi tiedon etenemisen hitaus osastojen ja henkilöiden välillä.  
 

”Se tuntuu olevan, että kun joku homma saadaan valmiiksi, niin sille asiakkaalle 
ilmoitetaan, että tämä on nyt valmis. Firman sisällä se tieto ei sitten kuitenkaan 
kulje. Jos siinä työssä on joku koordinaattori, niin sille se tieto ei kulje, vaan sii-
tä ilmoitetaan sitten suoraan seuraavalle työnjohtajalle.” 

 
Silloin tällöin osa työvaiheista, esimerkiksi purku ja jälleenrakennus teetetään alihankin-
tana. Näistä tapauksista sekä prosessihenkilöt, että asiakkaat raportoivat hyviä koke-
muksia kommunikoinnin ja tiedonkulun osalta ja projekteja on tällöin pidetty helpom-
min hallittavina. Tähän ilmiöön voisi olla syynä se, että alihankintana teetetyssä projek-
tissa muodostuu selkeämpi kuva prosessin sisäisistä asiakas – toimittaja -ketjuista. Kun 
työ tehdään saman organisaation sisällä eri osastojen toimesta, ei naapuriosastoa välttä-
mättä mielletä samalla tavalla asiakkaaksi, vaan tähän saatetaan suhtautua välinpitämät-
tömämmin. 
 
Tutkimuksen aikana on otettu käyttöön osastojen välinen viikkopalaveri ja haastatelta-
vien mukaan kokemukset siitä ovat olleet hyviä. Viikkopalaverissa käydään läpi jokai-
sen osaston työmaat ja alkavat projektit sekä havaitut ongelmat. Kokouksissa pyritään 
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myös arvioimaan, milloin työmaat siirtyvät toiselle osastolle. Viikkopalaverikäytäntö on 
lisännyt osastojen välistä kommunikointia ja yleistä tilannetietoisuutta. 
 
Haastatteluissa tunnistettiin myös selkeän toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmän merki-
tys vahinkokorjaushankkeen ohjaamisessa. Viestinnän haasteena on reaaliaikaisen tie-
don saaminen ja eri osapuolten tilannetietoisuuden ja kokonaiskuvan ylläpitäminen. 
Työmaan tietoja ei kerätä yhteen paikkaan, kuten projektikansioon tai vastaavaan, vaan 
tieto on jokaisen eri osapuolen päässä tai dokumentoituna jokaisen omiin tai oman osas-
ton kansioihin. Tällöin tiedon jakaminen ja saaminen vaatii aktiivista soittelua ja kyse-
lyä puolin ja toisin. Tietojen manuaalinen kerääminen koetaan kuitenkin työlääksi ja 
sekavaksi tavaksi hoitaa asioita. Tästä aiheutuu se, että töiden kokonaisuuden seuranta 
ei ole helposti toteutettavissa. Ongelmatapauksissa, etenkin jälkikäteen, on vaikea sel-
vittää kuka on tehnyt mitä, missäkin vaiheessa.  
 

”Meillä kun ei ole minkäänlaista projektinhallintaohjelmaa eikä mitään muuta 
vastaavaa… Enemmänkin se on jossain excel-taulukossa tai jossain ruutupape-
rilla se projektin tieto… Sanotaanko, että vähän lapsen kengissä. Projektinhal-
lintaohjelmistolle olisi paljonkin käyttöä. Täällä tehdään paljon ylimääräistä 
työtä sen takia, että täällä ei sellaista ole.” 
 

Työnjohtajat koordinoivat työmaiden toimintaa osastoittain. Yhdellä työnjohtajalla voi 
olla useita työmaita samanaikaisesti käynnissä, joista osa voi olla osastojen yhteisiä va-
hinkokorjaustöitä ja osa osaston sisäisiä muita töitä. Tehtäviä on paljon ja moni haasta-
teltava kuvaa työnsä olevan ajoittain ”tulipalojen sammuttelua”. Kiireessä kasvaa myös 
unohdusten, väärinymmärrysten ja virheiden mahdollisuus. Tarvikkeiden toimitusten 
viivästyessä, viivästyy myös työmaiden eteneminen. 
 
 
5.4.2 Resurssit ja hankinnat 

Kysymykset resurssien riittävyydestä, jakautumisesta ja käytöstä antavat haastateltavilta 
prosessihenkilöiltä epävarmoja vastauksia. Toisaalta moni toteaa henkilöstöä ja kalustoa 
olevan työmäärään nähden sopivasti, toisaalta kerrotaan myös, että käytössä on ajoittain 
paljonkin vuokratyömiehiä ja -koneita. Erityisesti jälleenrakennuksessa omia miehiä on 
käytössä vähän ja paljon töitä tehdään vuokratyömiehillä tai alihankintana. Toisaalta 
moni haastateltava toteaa, että resurssitarpeet vaihtelevat välillä paljonkin. 
 
Liiketoiminnan tehokkuuden kannalta on suotuisaa pyrkiä mitoittamaan omat resurssit 
vastaamaan yleistä työtilannetta. Tällöin optimitilanteessa kaikki miehet ovat töissä ja 
koneet ja laitteet käytössä työmailla. Resurssitarpeet kuitenkin vaihtelevat. Äkillisen 
vahingon tapahtuessa on kuitenkin oltava resursseja aloittaa korjaustyöt nopeasti. Re-
surssien riittävyyttä hallitaan tarvittaessa käyttämällä aliurakoitsijoita ja vuokratyömie-
hiä. Yhteistyökumppanien avulla voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti työmäärän äkil-
liseen kasvuun. Myös kaluston riittävyydessä ja saatavuudessa voidaan hyödyntää ko-
nevuokraamoiden palveluita.  
 
Töiden alihankinnan hyvänä puolena nähdään myös se, että voidaan keskittyä omassa 
toiminnassa omiin vahvuusalueisiin. Tällöin sellaiset työt, jotka eivät ole omaa ydin-
osaamista voidaan hankkia muualta. Tällaisia ovat esimerkiksi erikoisosaamista tai –
kalustoa vaativien pinnoitteiden asennus. 
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Alihankinnan ongelmaksi haastatteluissa nousee esiin kaksi ilmiötä. Toinen liittyy eri 
osastojen välisen yhteistyön haasteisiin. Koska työtilanteen kehittymistä on välillä vai-
kea arvioida ja toisten osastojen toimintaa ja työtilannetta ei tunneta riittävän hyvin, on 
päädytty tilanteisiin, joissa on ostettu alihankintana työtä, joka olisi voitu tehdä omilla 
resursseilla. Osa haastateltavista uskoo, että myös tulosyksiköihin perustuva organisaa-
tiorakenne osaltaan voimistaa tätä ilmiötä, sillä ulkopuolelta ostettu työ lisää kyseisen 
osaston liikevaihtoa ja tulosta.  
 

”Edelleen joudutaan hiukan tappelemaan alihankkijoita vastaan, eli kun meillä 
on jokaisella oma numerolappu selässä, niin silloin jokainen haluaa tehdä omal-
le osastolleen hyvää tulosta.” 

 
Eri osastojen resurssientarvetta on kokeiltu tasata siirtämällä henkilöstöä väliaikaisesti 
osastolta toiselle. Tämän menetelmän ongelmana haastateltavat pitävät kuitenkin sitä, 
että eri työvaiheissa vaaditaan hyvin erilaista osaamista. Purkuosastolla saattaisi olla 
ylimääräisiä henkilöresursseja, kun samanaikaisesti niitä kasausosastolla tarvittaisiin. 
Kuitenkaan purkuosastolla ei ole välttämättä oikeanlaista osaamista esimerkiksi laatoi-
tustyöhön. Ongelmaksi koetaan haastateltavien mukaan myös se, että toisten osastojen 
resurssitilannetta ei tunneta riittävän hyvin. 
 
Toinen hankinnan haaste on siinä, että aliurakoitsijoiden ja vuokratyömiesten todellista 
osaamista ja työskentelytapoja voi olla vaikea todeta etukäteen. Tällöin laadun varmis-
taminen vaatii korostunutta valvontaa. Tätä voidaan tietysti välttää luomalla pitkäaikai-
sia yhteistyösuhteita hyväksi havaittujen yhteistyökumppanien kanssa. Toisaalta tutulla-
kin yhteistyökumppanilla voi olla vaihtuvuutta henkilöstössä. Työn alihankinta voi kui-
tenkin aiheuttaa laadunvaihtelua, jota joudutaan tasaamaan valvonnalla, joka taas osal-
taan vie enemmän työnjohdollisia resursseja. 
 
Myös oman henkilöstön vaihtuvuus on koettu yhdeksi virhemahdollisuuksien lähteeksi. 
Uusilla työntekijöillä ei välttämättä ole riittävää kokonaiskuvaa prosessista eivätkä he 
tunne yrityksen toimintamalleja. Eri osapuolet eivät tunne riittävän hyvin toisiaan tai 
asiakkaita, jolloin yhteistyö vaikeutuu entisestään. Ongelmia syntyy erityisesti silloin, 
kun työntekijän osaaminen ja kokemus on yliarvioitu ja perehdytys työtehtävään, työn 
laatuvaatimuksiin ja käytössä oleviin toimintamalleihin on ollut riittämätöntä. 
 

”Semmoinen tutun ja luotettavan porukan saaminen on tänä päivänä vaikeaa, 
vaan porukka vaihtuu vaikka käyttäisi samaa yritystä.” 

 
Joissain tapauksissa henkilöstön vaihtuvuus tarkoittaa sitä, että projektissa olevat henki-
löt vaihtuvat kesken projektin. Tällaisia tilanteita syntyy etenkin loma-aikoina, jolloin 
keskeneräiset kohteet siirtyvät kollegoille. Eri työmaiden tietojen siirtyminen korvaajal-
le on pitkälti muistinvarainen asia, jolloin on tavallista, että jotain olennaista jää kerto-
matta. Lomakausien aikaan on myös tavallista, että töitä kasautuu työssä oleville huo-
mattavan paljon. Tällöin lisääntyvät erityisesti unohdukset ja huolimattomuudesta joh-
tuvat virheet. 
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”Katkot voi johtua yksinkertaisistakin asioista, että tulee vaikka uusi mies töihin 
ja muut lähtee lomille siirtäen kohteet liian helposti uudelle miehelle. Uusi mies 
ei välttämättä ymmärrä miten asiat tulisi hoitaa, kun kohteita tulee kerralla aika 
paljon.” 

 
Vaihtuvuutta aiheuttavat myös jatkuvat muutokset yleisessä työtilanteessa. Töitä val-
mistuu ja uusia alkaa jatkuvasti, jolloin henkilöstöä saatetaan siirrellä työmaalta toiselle 
työtarpeen tai työntekijän osaamiseen tai ominaisuuksiin perustuen.  
 

”Yhdellä työmaalla oli sovittu mitä tehdään ja sitten työnjohto vaihtoi porukan 
ja puolet sovituista asioista jäi tekemättä.” 

 
 
5.4.3 Viestintä 

”Kommunikointi on se kaikista tärkein, kun kaikki tietävät oikeat asiat oikeaan 
aikaan niin menee hyvin, mutta sitten kun tieto katkeaa niin puhelimet alkaa lau-
laa.” 
 

Hankkeiden viestintä tapahtuu pääasiassa osapuolten välisillä puhelinkeskusteluilla ja 
sähköpostiviesteillä. Myös työmaalla voidaan pitää katselmuksia ja kokouksia, jolloin 
asioista sovitaan yleensä suullisesti. Vain isommilla työmailla kokouksista tehdään pöy-
täkirja. Monet haastateltavista toteavat sähköpostin olevan hyvä kommunikointiväline 
siksi, että siitä jää kirjallinen dokumentti. Suullisesti tai puhelimitse sovittuja asioita voi 
olla vaikea muistaa viikkojen tai kuukausien päästä. 
 

”Viestintä on pääasiassa puhelimella, jonkin verran sähköpostilla. Tämä on ai-
ka epäselvä tapa hoitaa, koska esim. reaaliaikaista tietoa ei ole siitä missä men-
nään esim. purussa tai miten kuivaus on edistynyt.” 

 
JVT- ja kosteuskartoitusraportit ovat tärkeitä viestinnän välineitä. Niissä esitetään koh-
teen yleistiedot, tiedot vahingosta ja vaurioalueesta, tietoja rakenteista ja materiaaleista 
sekä toimenpide-ehdotukset ja eri osapuolten yhteystiedot. Työmaan edistyessä osa 
näistä lähtötiedoista saattaa kuitenkin muuttua. Vaurioalue voi lisämittausten perusteella 
laajentua tai osa rakenteista voikin olla erilaisia, kuin on arvioitu. Tällöin päivitetyn 
tiedon jakaminen kaikille hankkeen osapuolille on tärkeää. 
 
Käyttäjien tiedottamisessa on puhelimen ja sähköpostien ohella käytetty kirjallisia tie-
dotteita. Esimerkiksi tehdystä kosteusmittauskäynnistä on voitu jättää paikalle tiedote, 
mikäli käyttäjä ei ole ollut paikalla. Tiedotteesta selviää kuka paikalla on käynyt ja mitä 
on tehty. Käynneistä pyritään myös aina mahdollisuuksien mukaan sopimaan etukäteen, 
jolloin käyttäjä on jo lähtökohtaisesti tietoinen tapahtumasta. Kaikissa tapauksissa tieto 
ei kuitenkaan aina saavuta käyttäjää. 
 
Yleensä kommunikointi koetaan sitä helpommaksi, mitä tutumpi toinen osapuoli on. 
Vanhojen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimintamallit ovat muokkau-
tuneet tutuiksi ja toimiviksi jolloin myös kommunikointi on helppoa ja luontevaa. 
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5.5 Prosessin kehittäminen 

5.5.1 Palaute ja prosessin mittaaminen 

Haastateltavilta kysyttiin, mistä asioista asiakkailta (tai asiakkaiden tapauksessa käyttä-
jiltä) tulee palautetta. Mistä asioista tulee positiivista palautetta ja mistä negatiivista? 
 
Negatiivista palautetta saatiin erilaisista työn häiriöistä, kuten pölyisyydestä ja siistey-
destä, sekä venyvästä aikataulusta tai epätietoisuudesta. Muutama haastateltava kertoo 
kokemuksista, joissa asiakas on aluksi tyytyväinen, mutta tyytymättömyys nousee esille 
laskun saamisen jälkeen. Tämä voi esimerkiksi kertoa siitä, että asiakkaalla on ollut 
virheellinen käsitys työn kustannusvaikutuksista tai odotuksia, jotka eivät ole täyttyneet. 
Kun vahinkokorjaustöitä tehdään usein tuntitöinä, saattavat korjaustyön kustannukset 
tulla asiakkaalle yllätyksenä. Tällöin voitaisiin kuitenkin ajatella, ettei ongelma ole 
niinkään hinnoittelussa vaan puutteellisessa kommunikoinnissa valittujen korjausratkai-
suiden kustannusvaikutuksista. 
 

”Negatiivista palautetta tulee, kun on ollut liian monta lusikkaa sopassa, silloin 
kukaan ei yleensä tiedä mistään mitään. Pahinta on jos asiakas soittaa ja kysyy 
miten tullaan ja sille vastataan vaan, että en tiedä.” 

 
”Asiakaspalaute on valitettavasti normaalisti, kun annetaan palautetta niin se 
on negatiivista. Välittömästi työn jälkeen ollaan yleensä tyytyväisiä, että on saa-
tu homma reippaasti käyntiin, mutta sitten kun laskut on lähtenyt niin mieli 
muuttuu äkkiä, että se ei ole loppuun saakka mennyt hyvin. Asiakasta voi ärsyt-
tää jos työ venyy tai jotain muuta. Harvemmin on loppuun saakka tyytyväinen 
asiakas. ” 

 
”Useimmiten se on siitä, että ihmiset eivät tykkää asua siellä. Jos kylpyhuonees-
ta on vaikka kaivo pettänyt niin sehän ei ole silloin käyttökunnossa. Kiinteistön 
omistajalla on harvoin mahdollisuuksia siirtää asukkaita mihinkään ja se pitää 
sitten vakuutusyhtiön kautta hoitaa. Ja ihmiset ovat näissä tilanteissa jo valmiik-
si kiukkuisia, kun he eivät pääse suihkuun…” 

 
Vahinkokorjaustöissä positiivista asiakaspalautetta tulee muun muassa nopeasta rea-
goinnista ja toiminnan käynnistämisestä. Hyvää palautetta tulee myös silloin, kun työ on 
tehty nopeasti, ilman katkoja. Samoin hyvästä yhteistyöstä käyttäjän kanssa ja aktiivi-
sesta tiedottamisesta on saatu kiitosta sekä työn pölyttömästä ja äänettömästä toteutuk-
sesta. Moni haastateltava kertoo asiakkaiden olevan sitä tyytyväisempiä, mitä enemmän 
heille on kerrottu työn toteutuksesta, sen etenemisestä ja vaikutuksista. Nämä tulokset 
ovat linjassa sen kanssa, mitä korjaustöiden tavoitteiden ja laadun osalta esitettiin.  
 

”Positiivista palautetta on tullut muun muassa aikataulussa pysymisestä ja siitä, 
että käyttäjien kanssa on tultu hyvin toimeen. ” 
 
”Monesti se positiivinen palaute tulee siitä, että on ollut mukava tai reipas kave-
ri hommissa ja hoitanut työnsä hyvin.” 

 
”Ripeys ja raportit. Raportit tulevat nopeasti. Olen kokeillut eri urakoitsijoita, 
ja joissain tapauksissa raportin saamiseen on mennyt useampi viikko ja siihen ei 
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ole tällaisissa tapauksissa aikaa. Nyt se raportti tulee parissa kolmessa päiväs-
sä, se on oleellinen juttu.” 
 
”Positiivista palautetta tulee nopeasta palvelusta. Myös jos homma saadaan 
nopeasti ja pölyttömästi ja äänettömästi, niin siitä tulee positiivista palautetta. 
Se palaute täytyy sitten muistaa aina kertoa tekijöille myös. Se kannustaa työn-
tekijääkin.” 

 
Haastateltavat kertovat saavansa paljon asiakaspalautetta myös muiden osastojen teke-
mistä töistä. Palautteen välittäminen oikeille henkilöille nähdään tärkeänä asiana. Jos 
negatiivinen palaute ei saavuta oikeita henkilöitä, ei palautteesta voida myöskään oppia 
tai toimintaa kehittää. Toisaalta myös positiivisen palautteen saaminen ohjaa toimintaa 
oikeaan suuntaan ja sillä koetaan olevan myös suuri vaikutus työmotivaatioon. 
 
Reklamaatioiden vastaanottaminen nähdään osana toiminnan kehittämistä. Tärkeimpänä 
pidetään sitä, että reklamaatioihin reagoidaan ja tapahtuneet virheet myönnetään ja kor-
jataan. Virheiden tunnistaminen ja tunnustaminen on ensimmäinen askel prosessin jat-
kuvaa parantamista. Kuitenkin varsinainen kehittyminen tapahtuu vasta, kun virheen 
syyt selvitetään ja toimintaa muutetaan syiden poistamiseksi. Myös asiakkaat voivat 
kokea tällöin, että heidän tarpeitaan ja toiveitaan on kuunneltu. 
 

”Jotkin ongelmat ovat välillä vaikeasti todettavissa, kuten jotkin rakenteiden 
kuivausasiat. Mutta on hyvä, että sitä keskustelua käydään, niin voidaan sieltä 
myös ottaa opiksi. Jos asioista ei puhuta, niin se on huono juttu.” 
 
”Kyllä palautteeseen on reagoitu ja luvattu parannusta… mutta en ole konkreet-
tisia korjauskeinoja urakoitsijoilta koskaan saanut. Eli on luvattu parantaa, 
mutta ei ole tullut viestiä miten asioita on ajateltu käytännössä parantaa.” 

 
 
5.5.2 Kehitystyö ja oppiminen 

Prosessin mittaaminen 
Prosessihenkilöiltä kysyttiin, miten vahinkokorjausprosessia mitataan. Vastauksissa 
ilmenee, että prosessin mittaaminen koetaan hankalaksi ja työlääksi. Prosessia mitataan 
pääosin taloudellisten mittareiden avulla. Laskutuksesta selviää prosessiin käytetyt re-
surssit ja rahavirrat.  
 

”En oikeastaan osaa sanoa olisiko mitään sellaisia mittareita, mitä voitaisiin 
käyttää. Tällaisessa korjausrakentamisessa liikkuvia osia on kuitenkin niin pal-
jon, kun on paljon työnjohtajia ja työntekijöitä.” 

 
Prosessin mittaamista vaikeuttaa toiminnanohjausjärjestelmän puuttuminen. Tietoja 
kerätään satunnaisesti lukuisiin eri järjestelmiin. Koska prosessin eri vaiheet toteutetaan 
eri osastojen toimesta ja laskutetaan jokainen vaihe erikseen, ei prosessin tietoja kerätä 
yhteen paikkaan. Tällöin kokonaisuuden mittaaminen ja seuranta on vaikeaa ja työlästä 
toteuttaa ja toteutuessaankin tiedot saadaan kerättyä vasta pitkällä viiveellä. 
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”Joka kuukausi mitataan tulosta, mutta silloinkin ollaan 6 viikkoa jäljessä, kos-
ka toimintajärjestelmää ei ole. Tupakkiaskin kanteen piirtelemällä mennään tuu-
rilla. Kaikenlaisia exceleitä on tehty, mutta ne eivät keskustele keskenään.” 

 
 
Osaamisen kehittäminen 
 
Työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito koetaan tärkeäksi asiaksi korjaustöiden on-
nistumisen kannalta. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on panostettu muun muassa 
järjestämällä vahinkopäivystäjille tilaisuuksia, joissa osaamista pyritään lisäämään 
käymällä läpi eri asioita. Esimerkiksi tarkastellaan tehtyjä virheitä ja mietitään, miten 
asiat olisi voitu tehdä toisin. Työntekijöitä on myös kurssitettu eri kursseilla, joista saa-
daan perustason osaaminen.  
 

”Tekijät ovat avainasemassa, eli heidän kouluttaminen on tärkeää, käyttäytymi-
sestä lähtien. Sitä pitäisi tehdä paljon enemmän. Koulutuksen suhteen on kaiken 
näköistä kurssitusta, joihinkin eri juttuihin, joista sitten saadaan todistuksia, ku-
ten VTT sertifikaatioita ym.” 

 
Erään haastateltavan mielestä osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen 
olisi syytä tehdä jonkinlainen suunnitelma. Tällöin kouluttautuminen ja kehittäminen 
olisivat systemaattista nykyisen satunnaisen sijaan.  
 
Eräs haastatteluissa esille noussut ehdotus osaamisen kehittämiseen on eräänlainen työ-
kierto. Ajatuksena on, että aikaisemmin yksittäistä, yksinkertaista, työtehtävää tehnyt 
työntekijä pääsisi tekemään myös muita prosessiin liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi purku-
työmies voisi toimia tietyn ajanjakson kuivauslaiteasentajan tai laatoittajan työparina. 
Tällä tavoin voitaisiin hyödyntää yrityksen yksilöiden korkeaa osaamista  
 
Tällaisella järjestelyllä voisi olla useita suotuisia vaikutuksia. Ensinnäkin tällä voitaisiin 
lisätä työntekijöiden ymmärrystä prosessikokonaisuudesta sekä näkemystä eri tehtävien 
merkityksistä prosessin osina. Tämä voisi lisätä työntekijöiden sitoutumista koko pro-
sessiin sen sijaan, että työntekijä ymmärtää ja sitoutuu vain omaan tehtäväänsä. Tämän 
lisäksi työkierrolla voisi olla positiivisia vaikutuksia työviihtyvyyteen ja motivaatioon, 
kun aikaisemmin yksinkertaisia työtehtäviä tehnyt työntekijä pääsisi välillä tekemään 
myös muita tehtäviä. Tällöin työntekijälle muodostuu kokemus siitä, että hänen oppimi-
seensa halutaan panostaa ja hänellä on mahdollisuus kehittyä ja hän kokee olevansa 
kiinteä ja tärkeä osa sekä yritystä, että prosessia. 
 
Työkierrolla työntekijät oppivat ja harjaantuvat eri tehtävissä. Tällä tavoin nykyistä yk-
silöiden osaamista voidaan jakaa koko organisaatiolle. Lopulta osaaminen voidaan vah-
vistaa ja varmentaa tehtäviin liittyvillä kursseilla. Oppiminen on nousujohteista ja ta-
loudellista, sillä työntekijöiden osaamisen laajentuessa voidaan eri tehtäviin liittyviä 
resurssitarpeita tasata kysynnän vaihtelun mukaan. Prosessi myös yksinkertaistuu, kun 
sama työntekijä voi tehdä useamman eri tehtävän. 
 
Oppimisen näkökulmasta myös aliurakoitsijoiden ja vuokratyömiesten käyttöön liittyy 
se ongelma, että ulkopuolisilla teetetystä työstä saatu kokemus ja osaamisen kasvu eivät 
jää oman yrityksen sisälle. Toisaalta tässäkin pitkäaikaisilla kumppanuussuhteilla voi-
daan tämäkin ongelma minimoida tai jopa kääntää eduksi. 
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Haastateltavat esittävät, että henkilöiden oppiminen ja osaamisen kehittyminen on kiinni 
myös henkilön asenteesta ja motivaatiosta. Henkilö, joka on kiinnostunut omasta työs-
tään, haluaa yleensä myös siinä kehittyä. Tällainen henkilö oppii päivittäin työnteon 
myötä, ottamalla asioista selvää ja tarkastelemalla omaa toimintaansa. Sen sijaan henki-
lö, joka on huonosti motivoitunut ja tulee töihin vain olemaan, ei kehity vaikka järjestet-
täisiin koulutusta ja kursseja. 
 
Haastatteluista ilmenee, että monilla on tahtoa kehittää yrityksen toimintaa, mutta sa-
manaikaisesti koetaan, ettei kehitystyöhön ole edellytyksiä. Ristiriita muodostuu pai-
neesta tehdä taloudellista tulosta ja samalla investoida kehitystyöhön. Monet haastatel-
tavista myös kokevat, ettei heillä ole riittäviä valtuuksia kehitystyöstä päättämiseen 
vaan, että kehitystyö tehdään organisaatiossa ylempänä. 
 
Haastateltavat kuvaavat henkilöstön työmotivaatiota ajoittain heikentyneeksi. Syitä työ-
ilmapiirin haasteisiin esitetään muun muassa osastojen välisiä kilpailuasetelmia, voi-
makkaan henkilökohtaisen taloudellisen tuloksen mittaamisen aiheuttamaa painetta, 
epäselvyyksiä vastuissa ja valtuuksissa sekä tunnetta siitä, ettei omaan työhön ole riittä-
västi vaikutusmahdollisuuksia. Yrityksen ja konsernin johdon koetaan olevan liian kau-
kana operatiivisesta tasosta, jolloin myös johdon tuki ja ymmärrys kentällä tapahtuvalle 
työnteolle ja hyvän työilmapiirin luomiselle tuntuu kaukaiselta. Myös yleisen keskuste-
lun toivottaisiin olevan avoimempaa. Osa haastateltavista piti henkilöstön työmotivaa-
tiota myös normaalina tai hyvänä. 
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5.6 Tulosten luotettavuuden arviointi 

 
Tulosten luotettavuuden kannalta virhettä on voinut syntyä siitä, että haastateltavat ovat 
tulkinneet kysymyksiä eri tavalla, kuin tutkija on ne tarkoittanut. Samanlainen virhe on 
voinut syntyä myös vastausten tulkinnassa. Erityisesti prosessin nykytilanteen kartoit-
tamisessa haastattelun avulla on voinut muodostua ongelma siitä, että haastateltavat 
ovat kuvailleet miten asioiden tulisi olla, eikä vastaukset välttämättä kuvaa täysin pro-
sessin todellisuutta. Useissa haastatteluissa ilmeni kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä, min-
kä voisi olla merkki pienestä satunnaisvirheestä. Systemaattisen virheen mahdollisuuk-
sia tämä havainto ei sulje pois. 
 
Haastatteluihin liittyy myös näkökulmahaaste, eli haastateltavat kuvaavat asioita omasta 
näkökulmastaan, joka voi olla yksipuolinen. Haastateltavien asemalla ja roolilla proses-
sissa voi kuitenkin olla vaikutuksia heidän vastauksiinsa, mitä ei tulosten tulkinnassa 
ehkä ole riittävästi huomioitu. Haastateltavat olivat pääosin korjaustyön tekijöitä ja ti-
laajia. Haastateltava joukko ei niin ollen edusta kaikkia korjaustyön sidosryhmiä. Tämä 
näkökulmaongelma voi aiheuttaa väärää painotusta tuloksissa. Toisaalta monet tilaajat 
edustavat myös rakennusten käyttäjäryhmää ja moni haastateltava toikin käyttäjien, ku-
ten myös vakuutusyhtiön näkökulmia esille vastauksissaan.  
 
Myös prosessin laaja ja vaihteleva toimintakenttä on voinut aiheuttaa virheitä tulosten 
tulkinnassa. Vahinkokohteiden yksilöllisistä piirteistä johtuen prosessin kulku ei välttä-
mättä toteudu samanlaisena jokaisessa projektissa. Erityisen haastavaa on kuvata pro-
sessin kommunikointi- ja koordinointirakenteita, sillä ne riippuvat voimakkaasti projek-
tin eri osapuolista ja henkilötason käytännöistä ja tottumuksista. Näin ollen saatujen 
tulosten voidaan olettaa edustavan eräänlaista tyypillistä tapausta, joskin haastatteluissa 
esiintyi viittauksia myös harvemmin esiintyviin erityistapauksiin. Näitä eroavaisuuksia 
ei ole välttämättä vastauksista tunnistettu oikein, mikä voi aiheuttaa virhettä vastausten 
tulkinnassa. 
 
Haastateltavien mukaan kohdeyrityksillä on enemmän kokemusta vesivahinkojen korja-
ustöistä, kuin tulipalokohteista. Palokohteita kerrottiin olleen kuitenkin joitain, joukossa 
isoksikin luokiteltuja palovahinkokohteita. Haastatteluiden avoimesta rakenteesta johtu-
en kysymyksiä ei täsmennetty koskemaan erikseen tiettyjä vahinkotapauksia. Haastatte-
luiden perusteella muodostui kuitenkin vaikutelma, että valtaosa haastatteluiden näkö-
kulmista painottui vesivahinkojen korjaamiseen. Näin ollen tulosten hyödynnettävyyttä 
palovahinkojen korjaamisessa on tarkasteltava varauksella. Kuitenkin voitaisiin ajatella, 
että asiakkaan kokemuksena ja korjaustyön työrakenteena palo- ja vesivahinkojen kor-
jaamisessa voitaisiin hyödyntää samankaltaisia prosesseja. Suurimmat erot ilmennevät 
korjausmenetelmätasolla. 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Vahinkokorjausprosessin arviointi 

6.1.1 Prosessin nykytila 

Tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että korjauspalveluprosessille, jos-
sa yksi palveluntarjoaja toimittaisi koko vahinkokorjaustyön alusta loppuun, olisi mark-
kinoilla kysyntää. Oikein toimiessaan se mahdollistaa nopean ja asiakkaan kannalta 
helpon ja luotettavan korjaustyön toteutuksen. Haastatteluiden tulokset tukevat aikai-
semmin esitettyä tietoa, jonka mukaan vahinkokorjaamisen suurimmat haasteet liittyvät 
sen laajaan ja epävarmaan toimintaympäristöön sekä eri osapuolien yhteistyön vaikeu-
teen. 
 
Syntyneiden vaurioiden laajuuden vaihtelut ja asiakkaiden käytännöt vaikuttavat proses-
sin saamiin syötteisiin. Vauriotyypit ja vaurioiden laajuus määrittelevät prosessin sisäl-
töä pääosin tehtävätasolla. Luvussa 2.3 kuvatut korjaustyön vaiheet, tai aliprosessit, 
vaikuttaisivat kuitenkin toistuvan jollain tasolla useimmissa vahinkotapauksissa. Asiak-
kaan toiveiden ja toimintatapojen tunteminen tai tuntemattomuus vaikuttaa prosessin 
toimintaan sen kaikilla tasoilla. Nykyprosessi on painottunut toimintaympäristön tarkas-
teluun ja hallintaan, mutta se ei riittävässä määrin tunnista asiakkuuksista riippuvia 
muuttujia. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että kohdeyrityksen osaamista 
äkillisten vahinkojen korjaajana on hyvä, mutta sen korjausprosessissa on olemassa ke-
hitysmahdollisuuksia. 
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään nykyprosessista kehityskohteita. Osittain tästä 
syystä haastatteluissa nousi esille paljon prosessissa esiintyneitä ongelmia, joita myös 
tulokset ilmentävät. Haastatteluiden perusteella voidaan kuitenkin todeta nykyprosessin 
kykenevän pääosin tuottamaan asiakkaiden tarpeita tyydyttäviä lopputuloksia. Vertaa-
malla haastattelututkimuksen tuloksia aikaisempaan teoriatietoon voidaan kuitenkin 
havaita, että prosessi sisältää rakenteita ja ilmiöitä, joita kehittämällä voidaan parantaa 
prosessin tehokkuutta ja pienentää laadun hajontaa. Tätä kehitystä esittää kuva 27, jossa 
keskellä kuvattu prosessin nykytila tuottaa keskimäärin hyviä tuloksia, mutta sen tulos-
ten hajonta on suuri. Kehittämällä prosessin suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden hal-
lintaa voidaan päästä kuvassa oikean puolimmaiseen lopputulokseen, jossa prosessi 
tuottaa tasaisesti hyvää laatua hankkeiden eroavaisuuksista huolimatta. 
 

 
Kuva 27: Nykyprosessin suorituskyky. 

Ei kykyä vastata tarpeeseen
Huono suunnittelu

Kyky vastata tarpeeseen
Suunnittelematon toiminta

Kyky vastata tarpeeseen
Suunniteltu toiminta

Nykyprosessin tila
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Organisaatio- ja prosessirakenne 
 
Organisaatiorakenteella vaikuttaisi olevan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia niin pro-
sessirakenteeseen, kuin siinä toimivien henkilöiden ja järjestelmien käyttäytymiseen. 
Voitaisiin ehkä ajatella, että organisaatiorakenne ei itsessään aiheuta ongelmia, mutta se 
ohjaa toimintaa siten, että ongelmille tarjoutuu mahdollisuus. Organisaatiorakenteen 
muodostamia haasteita on esitetty kuvassa 28. 
 

 
Kuva 28: Organisaatiorakenteen aiheuttamia haasteita. 

 
Kuten kuvan 29 kaaviosta ilmenee, osallistuu vahinkokorjaukseen useita osastoja, joi-
den kautta korjaustyö etenee. Nykyinen toiminnoittain jakautunut organisaatiorakenne 
asettaa haasteita eri osastojen ja työvaiheiden yhteistyölle. Osastojako aiheuttaa osaltaan 
prosessin hajautumisen, mikä lisää kommunikaation tarvetta. Prosessiin sitoutuminen 
vaikeutuu, kun työntekijä tekee vain yksittäisen työsuorituksen, joka voi helposti jäädä 
kokonaisuudesta irralleen. Osastokohtainen tulosvastuullisuus vahvistaa osastojen väli-
siä raja-aitoja ja luo prosessiin osastokeskeisiä ohjausdimensioita jotka eivät tuo asiak-
kaalle lisäarvoa mutta vaikeuttavat prosessin kokonaisuuden hallintaa. Tulosyksikköra-
kenne aiheuttaa sen, ettei yhteisiä tavoitteita ole aina helppo nähdä ja naapuriosastot 
saatetaan kokea ulkopuolisena toimijana. 
 
Nykyinen organisaatiorakenne vaikuttaa myös siten, että prosessilla ei ole varsinaista 
prosessinomistajaa. Tulosyksiköistä johtuen, yhdelläkään johtajista ei ole todellisia val-
tuuksia ohjata koko prosessia, sillä osastokohtainen tulos-ohjaus on määräävä. Tämä 
hajauttaa prosessin johtamisen usealle eri vaiheelle ja henkilölle. Tällöin yhteisen pää-
määrän muodostaminen voi olla entistä vaikeampaa. Prosessi on altis virheille, vaikka 
osaprosessit toimisivatkin täydellisesti. 
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Kuva 29: Nykyprosessia kuvaava vuokaavio 
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vastaanotto
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Työn
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Suojaus
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OK?

Raportin 
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Laskun 
hyväksyntä

Tilaus Tilaus Raportin 
vastaanotto Tilaus

Työnjohto 

Laskutus

Siirtyminen 
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Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Purkutyön 
vastaanotto

Kuivaus
Seuranta-
mittaukset Kuiva?

Kuivauksen 
vastaanotto

Kuivauksen
vastaanotto

Työn 
vastaanotto

Rakennustyöt 
Loppusiivous

Materiaali-
hankinnat Itselleluovutus

Laskun 
hyväksyntä

Kasauksen 
vastaanotto

Kasauksen 
vastaanotto

Korjaustyön
vastaanotto

Laskun 
hyväksyntä

Työnjohto Laskutus

Laskun 
hyväksyntä

Laskutus

Laskutus

Tilojen 
käyttöönotto
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Kuva 30: Prosessirakenteen haasteet. 

 
Kuva 30 esittää prosessirakenteen haasteita ja niistä aiheutuvia ongelmia. Näennäisesti 
yksinkertaisesta työnkulusta huolimatta, äkillisten vahinkojen korjausprosessi osoittau-
tui tämän tutkimuksen mukaan melko monimutkaiseksi. Prosessin monimutkaisuutta 
aiheuttanee osiltaan lähtötilanteen epävarmuus, eri osapuolten suuri määrä ja hajautettu 
organisaatiorakenne. Prosessissa on useita erilaisia osaamistarpeita, minkä vuoksi kor-
jaustyö pilkotaan monelle eri henkilölle (vrt. kuva 29).  
 
Prosessin ohjausrakenne ei ole täysin vakiintunut, mikä ilmenee epäselvyyksinä tehtävi-
en ja vastuiden jakautumisessa. Kuvan 29 kaaviossa tätä kuvaa muun muassa prosessin 
etenemistä kuvaavat nuolet ja vaihtoehtoisia malleja kuvaavat katkoviivanuolet. Proses-
sin toimijat tunnistavat oman tehtävänsä, mutta eivät aina tunnista selkeästi projektior-
ganisaation rakennetta, jolloin raportointisuhteet ovat epäselvät. Tämä voi selittää myös 
työnvaihdoissa ilmeneviä kommunikaatio-ongelmia. 
 
Nykyprosessissa korjaustyökokonaisuudesta ei tehdä erillistä, yksiselitteistä suunnitel-
maa. Tämän vuoksi osapuolilla ei välttämättä ole yhdenmukaisia käsityksiä korjaustyön 
tavoitteista, etenemisestä ja toimintamalleista. 
 
Eri tekijöille pilkotun prosessin monimutkaisuutta lisää se, ettei käytössä ole yhteistä 
tietojenhallintajärjestelmää. Kun prosessin tiedot on hajautettu työn mukaan eri tekijöil-
le, edellyttää tietojen hallinta aktiivista kommunikointia. Tässä epäonnistuminen voi 
helposti johtaa virheisiin ja väärinymmärryksiin. 
 
Jos projektilla ei ole suunnitelmaa, ei selkeää johtajaa, eikä sen tietoja kerätä yhteen 
paikkaan, on sen ohjaaminen haluttuun päämäärään vaikeaa. Tämä voi johtaa siihen, 
että prosessi voi välillä, palasten loksahtaessa paikoilleen, tuottaa erinomaisia tuloksia, 
tai vastaavasti voidaan päätyä kauas toivotusta lopputuloksesta. 
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Vahinkokorjaamisen osaamistarpeet 
 
Vahinkokorjausprosessi perustuu ihmisten tekemään työhön. Työntekijät tuottavat työl-
lään asiakkaalle lisäarvoa tuovan lopputuloksen. Vahinkokorjauksen toimintakenttä on 
laaja, jolloin siinä toimivilta henkilöiltä vaaditaan monipuolista osaamista. Prosessin 
yksinkertaistaminen ja tehostaminen edellyttävät kiristyneitä osaamisvaatimuksia. Näis-
tä syistä johtuen henkilöstön ammattitaidon jatkuva kehittäminen on tarpeellista hyvän 
laadun saavuttamiseksi. Haastatteluiden perusteella vahinkokorjausprosessin kannalta 
keskeisimpiä osaamistarpeita on esitetty kuvassa 31. 
 
 

 
Kuva 31: Vahinkokorjausprosessin edellyttämiä osaamistarpeita. 

 
Vahinkokorjaamisen suurimmat osaamishaasteet ovat ympäristönsuojauksessa häiriöi-
den minimoimiseksi, rakenteiden kuivauksessa tehokkuuden maksimoimiseksi ja pro-
sessin läpäisyajan minimoimiseksi sekä rakenteiden jälleenrakennuksen viimeistelyssä 
asiakasta tyydyttävän laadun saavuttamiseksi. Vanhojen ja uusien rakenteiden rakennus-
fysikaalisen ja rakenteellisen toiminnan tunteminen on välttämätöntä vaurioiden arvioi-
miseksi ja oikeiden korjausmenetelmien määrittelemiseksi. 
 
Vaurioiden korjaaminen edellyttää teknistä osaamista, mutta vahinkokorjausprosessin 
asiakas ei ole korjattava kiinteistö, vaan sen omistaja ja käyttäjät. He ovat vahinkokor-
jausprosessissa voimakkaasti läsnä koko hankkeen ajan. Näin ollen vahinkokorjaami-
sessa pelkkä rakenteiden tunteminen ja tekninen osaaminen eivät riitä, vaan asiakkaan 
tarpeiden tyydyttäminen vaatii myös hyviä sosiaalisia taitoja. Vahinkotapahtumasta ja 
korjaustyön aiheuttamasta häiriöstä stressaantunut asiakas on osattava kohdata oikein. 
Parhaiten asiakkaan haastavaa tilannetta helpotetaan tarjoamalla aktiivisesti luotettavaa 
tietoa korjaustyön etenemisestä. Johtamistaidoilla puolestaan on suuri vaikutus proses-
sin ohjauksen kannalta ja motivoivan työympäristön luomisessa.
 
Laadun kannalta pelkkä osaaminen ei takaa hyvää lopputulosta. Henkilöstön asenteilla 
on merkittävä vaikutus niin yksilöiden osaamisen toteutumiseen, kuin ryhmätyöskente-
lyyn. Haastatteluista käy ilmi, että osa prosessin ongelmista syntyy unohdusten ja huo-
limattomuuden aiheuttamista virheistä. On vaikeaa luotettavasti arvioida miksi ihminen 
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muistaa jotain ja unohtaa toista. Tai miksi töitä tehdään huolimattomasti, vaikka kykyjä 
olisi parempaankin. Tällaisiin ilmiöihin ei välttämättä ole yksiselitteistä vastausta. Yksi 
näihin vaikuttava asia kuitenkin voisi olla sisäinen motivaatio, tai sen puute. Asiakas-
lähtöisyyttä, yhteistyökykyjä, huolellisuutta ja oman toiminnan kriittistä tarkastelua voi-
taneen kehittää motivaatiota ja sitoutuneisuutta parantamalla. Tyytyväinen henkilöstö 
haluaa tehdä myös asiakkaat ja omistajat tyytyväisiksi. Tyytymättömällä työntekijällä 
sen sijaan ei ole kiinnostusta kiinnostua myöskään asiakkaan ongelmasta. 
 
 
6.1.2 Prosessin tavoitetilan määrittely 

Prosessin kriittiset menestystekijät 
 
Prosessin saamien syötteiden vaihtelusta huolimatta siltä toivottavat tulokset vaikuttavat 
olevan pääsääntöisesti yhdenmukaisesti toistuvia. Tapahtuneeseen vahinkoon tulisi pys-
tyä reagoida nopeasti ja korjaustyöt käynnistää viipyilemättä. Tätä tavoitetta tukevat 
sekä haastatteluiden tulokset sekä luvussa 2.2 esitetty teoria vaurioiden syntymekanis-
meista. Mitä nopeammin vaurioiden aiheuttajat, eli vesi, materiaalien kohonnut koste-
uspitoisuus ja palotuotteet ja -jätteet saadaan poistettua, sitä rajatummaksi jäävät vauri-
oiden laajuus ja korjaustyön kustannukset ja kesto. Toisaalta mitä nopeammin käyttäjä 
pääsee jatkamaan normaalia toimintaansa rakennuksessa, sitä tyytyväisempiä he haas-
tatteluiden perusteella ovat korjaustyön toteutukseen. Suurimpia esteitä korjaustöiden 
nopealle aloittamiselle vaikuttaisi olevan sopimustekniset asiat sekä vahinkokorjausten 
yllätyksellisyydestä aiheutuva ennakoinnin vaikeus. 
 
Vahingon aiheuttaja ja sen aiheuttamat vauriot on poistettava luotettavasti ja kustannus-
tehokkaasti. Tämän tavoitteen saavuttamisessa on tärkeintä tunnistaa vahinkotyypille 
yleisimmät vauriomekanismit ja kartoittaa vaurioiden laajuus. Korjaustarpeen määritte-
lyssä on tunnettava rakenteiden ominaisuudet ja käytetyt materiaalit. Esimerkiksi kastu-
nutta kaksoislaattavälipohjaa ei voida luotettavasti kuivattaa, vaan usein ylälaatta joudu-
taan poistamaan, jotta kastuneet eristeet saadaan vaihdettua. Haastatteluista kävi ilmi, 
että asiakkaat eivät aina ymmärrä vahinkokorjauksiin liittyviä teknisiä haasteita, vaan 
voivat kustannusten minimoimiseksi vaatia korjausratkaisuita, jotka eivät edusta hyvää 
rakentamistapaa. Tällöin korjauspalvelun tarjoajan tärkeä tehtävä on tarjota asiantunte-
mustaan tarkoituksenmukaisten korjausratkaisuiden määrittelemiseksi. Tämä edellyttää 
palveluntarjoajalta luotettavuutta, etenkin siinä tapauksessa, kun sama palveluntarjoaja 
on myös korjaustyön toteuttaja. Eritasoisia korjausratkaisuja mietittäessä on huomioita-
va, että joka tapauksessa rakennuksen toiminnallisuus ja terveellisyys tulisi palauttaa. 
 
Haastatteluiden perusteella voidaan arvioida, että suurimmassa osassa vahinkotapauk-
sista rakenteet palautetaan vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Kuitenkaan, etenkin suurissa 
vahingoissa, ei tulisi automaattisesti sulkea pois vahinkokorjaukseen yhdistettävän ra-
kennuksen perusparannuksen mahdollisuutta. Vahingosta sekä siitä seuraavasta korjaus-
työstä on rakennuksen käyttäjälle aina haittaa. Mikäli korjaustöillä ei paranneta raken-
nuksen ominaisuuksia, ei asiakas välttämättä koe saavansa korjaustyöstä toivomaansa 
lisäarvoa. Vahinkojen seurauksena vaurioituneita rakenteita joudutaan lähes aina pur-
kamaan vaurion edellyttämässä laajuudessa. Tällöin tarjoutuu luonteva tilaisuus paran-
taa tilojen laatutasoa esimerkiksi pintamateriaalien osalta tai tilamuutoksilla.   
 



 
 

94 
 

Kaikissa tapauksissa korjaustyöstä aiheutuvat häiriöt ja vaiva käyttäjälle tulisi minimoi-
da. Tämän osalta suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat työmenetelmien ja työajan 
valinnassa, työalueen rajaamisessa ja eristämisessä sekä mahdollisuuksien mukaan väis-
tötilojen järjestämisessä. Haastatteluissa todettiin, että täysin häiriötöntä korjaustyötä on 
vain harvoin mahdollista toteuttaa. Tällöin käyttäjän tiedottaminen on tärkeässä roolissa 
siinä, kuinka häiritseväksi käyttäjä kokee syntyvät häiriötekijät. 
 
Edellä kuvatun perusteella vahinkokorjausprosessin kriittisiä menestystekijöitä voitai-
siin ajatella olevan: 
 

• Kyky reagoida nopeasti äkilliseen vahinkoon ja estää jälkivaurioiden syntymi-
nen, 

• kyky tunnistaa syntyneet vauriot ja niiden laajuus, 
• kyky määritellä oikeat korjaustoimenpiteet, 
• kyky tunnistaa eri osapuolien tavoitteet ja muodostaa kaikkien osapuolien tavoit-

teita tyydyttävä korjaussuunnitelma, 
• kyky toteuttaa korjaustyö suunnitelmien mukaan hyvässä yhteistyössä eri osa-

puolten kanssa, sekä 
• kyky kommunikoida ja raportoida korjaustyön kulusta aktiivisesti kaikkia osa-

puolia koko korjaustyön ajan. 
 
 
Prosessin tavoitetilan kuvaus 
 
Kuva 32, seuraavalla sivulla, kuvaa yhtä mahdollista mallia prosessin tavoitetilasta. 
Vahinkokorjausprosessista voidaan tunnistaa kolme erillistä vaihetta: hälytysvaihe, 
määrittelyvaihe ja toteutusvaihe. Näiden mukaan on myös ryhmitelty prosessin kulku ja 
siihen osallistuva henkilöstö. 
 
Hälytysvaihe käynnistyy vahinkopäivystäjän saadessa puhelimitse tilauksen JVT-töistä. 
Hälytysvaiheen toiminta käynnistyy nopeasti ja se päättyy, kun asiakas saa JVT-raportin 
ja tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.  
 
Hälytysvaiheen tärkein tavoite on reagointi: poistaa vahingon aiheuttaja ja estää lisävau-
rioiden muodostuminen sekä tiedottaa ilmeisimpiä sidosryhmiä tapahtuneesta vahingos-
ta ja sen vaikutuksista. Hälytysvaiheessa on kyettävä tarjoamaan myös asiantuntemusta 
tilaajan päätöksenteon tueksi jatkotoimenpiteistä. Kiinteistön omistajan ja vakuutusyhti-
ön toiminnalla on merkittävä vaikutus korjaustyön nopean käynnistämisen kannalta. 
Voitaisiin ajatella, että mitä paremmat tiedot eri osapuolet saavat yllättävässä ja epä-
varmassa tilanteessa, sitä nopeampaa on tilaajan päätöksenteko ja sitä nopeammin kor-
jaustyö saadaan käyntiin.  
 
Hälytysvaiheen tavoitteiden toteutuminen edellyttää kykyä nopeaan reagointiin, henki-
löstö- ja kalustoreservin mobilisointikykyä suurissa vahingoissa sekä asiantuntemusta 
oikeiden toimenpiteiden tekemiseksi sekä jatkotoimenpide-ehdotusten antamiseksi. 
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Kuva 32: Tavoitetilan prosessimallin kuvaus. 
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Määrittelyvaiheen tärkeimmät tavoitteet ovat vaurioiden kartoittaminen, kohteen yleis-
tietojen ja korjaustöiden kannalta merkittävien erityispiirteiden selvittäminen, sidos-
ryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen ja nimeäminen sekä korjaustoimenpiteiden 
ja toimenpiteiden laajuuden määrittely. Määrittelyvaiheen tuloksena syntyy vauriokar-
toitusraportti sekä tarvittaessa erillinen korjaustyösuunnitelma tai työmääräys toteutus-
vaihetta varten. Näiden dokumenttien tarkoitus on viestiä kaikki edellä mainitut tiedot 
kaikille osapuolille. Vaikka moni korjaustyöhön liittyvä asia olisi itsestäänselvyys kor-
jaustyön toteuttajaosapuolille, eivät ne välttämättä ole selviä tilaajalle tai käyttäjälle. 
Määrittelyvaiheessa eri osapuolten tilannetietoisuutta nostetaan sille tasolle, että asiak-
kaan päätöksenteolle ja korjaustyön toteutukselle on riittävät tiedolliset toimintaedelly-
tykset ja yhteisymmärrys tavoitteiden ja hyvän laadun saavuttamiseksi.  
 
Yksittäiset vahinkokorjaushankkeet ovat luonteeltaan projektitöitä. Yksittäisiä projekte-
ja ei niiden yksilöllisyydestä johtuen voida luotettavasti hallita yleisillä ohjeilla ja sään-
nöillä, vaan niiden hallinta vaatii projektikohtaista suunnittelua ja aktiivista ja jatkuvaa 
kommunikointia. Määrittelyvaiheen onnistuminen vaatii kaikkien osapuolien aktiivista 
osallistumista. Tällä tavoin voidaan muodostaa yhteiset tavoitteet laajuuden, laadun, 
aikataulun ja kustannusten osalta. Yhteisten tavoitteiden, menetelmien ja käytäntöjen 
sopimista ja viestintää voisi helpottaa selkeä korjaustyösuunnitelma, jonka sisältöä on 
hahmoteltu kuvassa 33. 
 
 

 
Kuva 33: Vahinkokorjaustyön lähtötietoja. 

 
Kaikkia edellä mainittuja tietoja ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista tai edes mah-
dollista esittää vauriokartoitusraportissa. Kartoitusraportti on ennen kaikkea tutkimusra-
portti vaurioiden selvittämiseksi ja välttämättömien korjaustoimenpidetarpeiden määrit-
tämiseksi. Kartoitusraportti on tärkeä dokumentti ennen kaikkea vakuutusyhtiölle kor-
vauspäätöksen perustaksi, mutta se ei välttämättä sellaisenaan sovellu työsuunnitelmak-

- Tilaaja
- Käyttäjä
- Vakuutusyhtiö
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- Projektiin liitetty 
henkilöstö
- Muut toimittajat
- Muut merkitykselliset 
sidosryhmät
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suunnitelma

Kohteen tiedotKohteen tiedot

Tiedot 
sidosryhmistä

- Mitkä ovat tavoitteet
- Toimenpiteet tavoitteiden

saavuttamiseksi
- Kuka tekee mitäkin
- Korjaustyön kulku
- Käytettävät materiaalit
- Lisätöistä sopiminen
- Kommunikointikäytännöt
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- Toiminta häiriötilanteissa
- Arvio aikataulusta
- Arvio kustannuksista

- Kohteen perustiedot
- Kohteen käyttö ja sen erityispiirteet
- Kohteen rakenteet ja  materiaalit
- Tiedot tapahtuneesta vahingosta
- Vauriotyypit
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si toteutusvaiheelle. Tällöin voi olla tarpeellista tehdä erillinen korjaustyösuunnitelma. 
Yksinkertaisimmillaan korjaustyösuunnitelma voi olla pöytäkirja aloituskokouksesta, 
jossa edellä mainitut asiat käydään suullisesti läpi. Koska suuri osa vahinkokorjaustöistä 
on laajuudeltaan pieniä töitä, ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista tehdä suunnittelu-
prosessista kovin raskasta, koska tämä voi viivästyttää töiden aloittamista tarpeettomas-
ti. Kuitenkin, mikäli mitään suunnitelmaa ei tehdä, ei korjaustyötä voida systemaattises-
ti ohjata. Tällöin suunnittelemattomuudella säästetty aika ja vaiva saatetaan menettää 
tuotannon virheiden ja viivästysten aiheuttamina häiriöinä. 
 
Toteutusvaihe alkaa, kun tarvittavat määrittelyt on tehty ja asiakas tilaa korjaustyön 
toteutuksen. Toteutusvaiheessa vauriot korjataan korjaustyösuunnitelman tai suullisesti 
tehtyjen sopimusten mukaisesti. Työn etenemisen aikana vahinkokorjaustiimin tulisi 
ylläpitää jatkuvaa kontaktia sekä tilaajaan, että käyttäjään, mutta myös prosessinomista-
jaan. Työn aikana saattaa ilmetä poikkeamia alkuperäisestä suunnitelmasta. Kaikki 
poikkeamat dokumentoidaan esimerkiksi valokuvin ja niistä tiedotetaan kaikkia osapuo-
lia. Poikkeamien käsittelyyn liittyvän päätöksenteon osalta tulisi aina neuvotella tilaajan 
kanssa, ellei tilaajan toimintamalleja ja tahtotiloja tunneta riittävällä varmuudella. Myös 
eri työvaiheiden lopputulokset dokumentoidaan vähintään valokuvaamalla ja varmiste-
taan kunkin työvaiheen laatuvaatimusten täyttyminen. Laatuvaatimusten täyttyminen 
todetaan itselleluovutuksella ja havaitut puutteet korjataan ennen valmiin kohteen luo-
vuttamista asiakkaalle. 
 
Prosessin tiedot kerätään ja dokumentoidaan yhteiseen tietojenhallintajärjestelmään. 
Järjestelmää ylläpidetään päivittäin tuntikirjausten ja työmaapäiväkirjamerkintöjen kaut-
ta. Järjestelmään liitetään myös kaikki mittaustulokset, raportit ja tarkastus- ja kokous-
pöytäkirjat sekä kirjataan myös suullisesti sovitut asiat. Järjestelmässä tulisi olla myös 
aikajana, jossa näkyy meneillään oleva työvaihe sekä suunnitelma tulevista tapahtumis-
ta. Järjestelmää voidaan hyödyntää yrityksen sisäiseen tuotannonohjaukseen, jolloin 
asiakkaiden tietoisuutta on ylläpidettävä muilla keinoin. Toisaalta järjestelmään voidaan 
liittää myös erillinen asiakasnäkymä, jolloin asiakas voi seurata työmaan edistymistä 
myös oma-aloitteisesti. Tämä ei toisaalta poista jatkuvan henkilökohtaisen kommuni-
koinnin tarvetta. 
 
 
Ehdotukset tavoitetilan saavuttamiseksi 
 
Prosessien kehittäminen voi vaatia suuria muutoksi yrityksen rakenteisiin ja ajatusmal-
leihin. Luvun 3 perusteella voidaan todeta, että muutosten toimeenpano on tehtävä har-
kiten, suunniteltava huolella ja toteutettava määrätietoisesti. Avainasemassa muutoksen 
onnistumisessa vaikuttaisi olevan voimakas henkilöstön osallistaminen, aktiivinen ja 
avoin muutoksesta tiedottaminen sekä uusien toimintamallien jatkuvan parantamisen 
periaate. Muutokseen tulee varata aikaa, mutta muutoshalukkuuden ja -innokkuuden ei 
saa antaa näivettyä liian pitkäkestoisilla osaprojekteilla tai epärealistisilla odotuksilla. 
 
Tutkimustulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten sekä kirjallisuustutkimuksen perus-
teella voidaan esittää tiettyjä periaatteita tavoitetilan saavuttamiseksi. Kuvassa 34 on 
organisaatio- ja prosessirakenteeseen sekä teknologiaan liittyviä kehitysehdotuksia (vrt. 
kovat arvot s. 43). Kuva 35 puolestaan käsittelee osaamiseen ja yrityskulttuuriin liittyviä 
kehitysehdotuksia (vrt. pehmeät arvot).  
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Kuva 34: Ehdotuksia prosessirakenteen kehittämiseksi. 

 

 
Kuva 35: Ehdotuksia halun ja kyvyn kehittämiseksi. 

 

6.2 Lisätutkimuksen tarve 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin äkillisten vahinkojen aiheuttamien vaurioiden korjaus-
prosessia korjauspalveluita tuottavassa yrityksessä. Todellisuudessa tämä liiketoiminta-
prosessi on vain yksi prosessi koko vahinkokorjaamisen prosessiympäristössä. Pyrittä-
essä saavuttaa äkillisten vahinkojen nopeaa ja sujuvaa korjausta, on näkökulmaa laajen-
nettava pelkän urakoitsijan prosessien ulkopuolelle. Korjaushankkeen lopputuloksen 
kannalta oleellista merkitystä on myös tilaajien, kuten isännöitsijöiden ja talonyhtiöiden 
päätöksenteko- ja hankintaprosessien toimivuudella. Samalla tavoin tärkeässä roolissa 
on vakuutusyhtiöiden prosessit koskien korvauspäätöksiä ja korvausehtojen määrittelyä. 
Näiden prosessien tarkastelu ja ennen kaikkea yhteensovittaminen voisi olla tarpeen 
tehokkaita vahinkokorjaushankkeita tavoiteltaessa.  
 
Tämän tutkimuksen tuloksissa sivuttiin asiakkaiden ja kohderyhmien tuntemisen merki-
tystä kommunikaation edistäjänä. Pitkäaikaisten ja tiiviiden kumppanuussuhteiden voisi 
olettaa helpottavan osapuolten välistä yhteistyötä. Toisaalta yrityksen korjausprosessin 
tulisi pystyä selvittää nopeasti myös uuden asiakkaan tarpeet, toiveet ja tavat, pystyäk-
seen palvella tätä hyvällä laadulla. Vaikeutta lisää se, että monet asiakassuhteet ovat 
henkilötason suhteita, mutta vahinkokorjausprosessissa asiakkaan toimintatavat tulisi 
olla tunnettu koko hankkeeseen osallistuvassa organisaatiossa. Samalla tavoin myös 
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kohdekohtainen tuntemus voisi edesauttaa urakoitsijaa palvelemaan asiakkaitaan pa-
remmin. Näiden mahdollisuuksien edistämistä tulisi tarkastella jatkotutkimuksissa. 
 
Keskustelu rakentamisen laadusta on jatkunut pitkään ja monet ongelmat tuntuvat tois-
tuvan kehitystyöstä huolimatta. Rakentamista on perinteisesti käsitelty teknistaloudelli-
sesta näkökulmasta. Kuitenkin tässäkin tutkimuksessa nousi esille, että valtaosa ongel-
mista olisi seurausta ihmisen käyttäytymisen ja sosiaalisen toiminnan ilmiöistä (vrt. 
kommunikaatio, yhteistyö ym.), ja niiden seuraukset heijastuvat myös tekniseen ja ta-
loudelliseen lopputulokseen. Rakentaminenkin on kuitenkin ihmisten tekemää työtä, 
jolloin näitä ilmiöitä ei voida rakentamisesta eristää. Tämän vuoksi rakentamisen tutki-
muksessa ja rakentamiskulttuurin kehittämisessä ei tulisi jatkossakaan unohtaa myös 
käyttäytymistieteellistä näkökulmaa.  
 
Teknisestä näkökulmasta puhdistuskemikaalien käyttö korjausrakentamisessa vaikuttaa 
jakavan alan näkemyksiä. Niiden käytöstä olisi hyvä saada selkeitä linjauksia ja mene-
telmäohjeita. Vuotovahingon seurauksena kastuneen kiviaineisen rakenteen kuivumis-
ajan arviointi on koettu haastavaksi. Materiaalin ominaisuuksien, epätasaisen kastumi-
sen ja kuivausolosuhteiden vaihdellessa rakenteen kuivattamista on vaikea aikatauluttaa. 
Kuten tässä tutkimuksessa kävi ilmi, luotettavan aikatauluarvion antamisella on vaiku-
tuksia sekä korjaustyön sujuvan etenemisen kannalta, mutta myös suoraan asiakkaan 
tyytyväisyyteen. Tämän ongelman ratkaisut voisivat tuoda alalle suurta helpotusta. Toi-
saalta myös rakenteen kosteuden manuaalinen seurantamittaus vaikuttaa nykyaikaisen 
automaatioteknologian aikakaudella hieman vanhentuneelta menetelmältä. Erilaisten 
etävalvottavien mittalaitteiden käyttö kuivumisen seurannassa voisi tehostaa prosessia 
entisestään. 
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7 Yhteenveto 
Ympäristöministeriö on esittänyt yhdeksi korjausrakentamisen kansalliseksi visioksi 
korjausprosessien kehittämisen. Eräitä rakennusten korjaustarpeen aiheuttajia ovat äkil-
liset palo- ja vuotovahingot. Vahinkojen ollessa yllättäviä ja äkillisiä tapahtumia, voi-
mistuvat perinteisen korjausrakentamisen haasteet vahinkoihin liittyvissä korjaushank-
keissa. Ilman ennakkosuunnittelua käynnistyvä korjaushanke vaatii korjaustyön osapuo-
lilta monipuolista osaamista. Työn tilaaja ei kuitenkaan aina ole rakennusalan ammatti-
lainen, jolloin korjaustyön tekijöiden on kyettävä saumattomaan yhteistyöhön asiakkaan 
tarpeiden ja tavoiteltavan laadun toteuttamiseksi. Tämän yhteistyön onnistumiseksi tar-
vitaan toimivia prosesseja. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vahinkoalalla toimivan kohdeyrityksen avulla kuvata 
vahinkokorjaamisen nykyprosessi sekä tunnistaa prosessin kehitystarpeet ja mahdolli-
suudet. Tutkimuksen näkökulmana oli sen tavoitteisiin liittyen korjausrakentamisen 
prosessinäkökulma. Tärkeimpinä tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta 
ja teemahaastatteluun perustuvaa laadullista tutkimusta. 
 
Kirjallisuustutkimuksen tärkeimpinä tuloksina tunnistettiin korjausrakentamisen toimin-
taympäristössä vaikuttavia ilmiöitä, tulipalojen ja vuotovahinkojen rakennuksille aiheut-
tamia vauriotyyppejä ja -mekanismeja sekä alalla vallitsevia käytäntöjä vaurioiden kor-
jaamiseksi. Lisäksi selvitettiin prosessien yleisiä ongelmia ja prosessien kehittämisessä 
hyväksi havaittuja toimintamalleja.  
 
Korjausrakentamisen yleisiksi haasteiksi on koettu suunnittelun lähtötietojen epävar-
muus, hankkeiden keskinäinen erilaisuus sekä olemassa olevan rakennuksen ja sen kor-
jaustyön aikaisen käytön aiheuttamat korostuneet kommunikointitarpeet. Vuotovahin-
goissa korjaustarpeen aiheuttavat kosteuden rakennusmateriaaleissa aikaansaamat fysi-
kaaliset, kemialliset ja biologiset turmeltumisilmiöt. Eri rakennusmateriaalit ovat vaihte-
levasti herkkiä kosteuden aikaansaamille muutoksille. Tulipaloissa sammutusvedet altis-
tavat rakenteet niin ikään vesivaurioille. Näiden lisäksi palaminen ja kuumuus turmele-
vat erityisesti puu- ja muovipohjaisia rakennusmateriaaleja. Tulipaloissa muodostuva 
noki ja savu sekä savun sisältämät lukuisat haitalliset aineet voivat turmella erityisesti 
huokoisia materiaaleja laajallakin alueella. Rakennusteknisten vaurioiden lisäksi itse 
vahinkotapahtuma voi olla rakennuksen käyttäjälle traumaattinen kokemus, mikä voi 
heijastella myös korjausprosessiin. 
 
Vahinkojen korjaustoimenpiteissä korostuvat vaurioiden korjaustarpeen laajuuden ra-
joittaminen ja sen vaikutusten minimointi. Jälkivahinkojentorjunnalla voidaan estää 
vaurioiden leviäminen ja sekundäärivaurioiden muodostuminen. Vauriokartoituksen 
avulla voidaan muodostaa luotettava käsitys syntyneistä vaurioista ja määritellä tarpeel-
liset ja tarkoituksenmukaiset korjaustoimenpiteet. Korjaustöiden toteutuksessa on kiin-
nitettävä huomiota työmenetelmien turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työntekijöi-
den, että rakennuksessa olevien käyttäjien näkökulmasta. Lopputuloksena syntyvien 
rakenteiden tulisi täyttää niiltä edellytettävät toiminnalliset ja terveydelliset vaatimukset 
korjaustyön jälkeen. Erityisesti erilaisten kemikaalien käytöstä ei vaikuttaisi olevan sel-
keää yhdenmielisyyttä eri ohjeiden ja alalla vallitsevien käytäntöjen välillä.   
 
Prosessinäkökulmassa kaikki toiminta ajatellaan prosesseina, eli joukkona tehtäviä tai 
toimintoja, jossa tarvittavien panosten avulla tuotetaan asiakkaan tarpeita tyydyttävä 



 
 

101 
 

lopputulos. Prosessijohtamisen ajatuksena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja muokata 
yrityksen organisaatiorakenteet, toimintamallit ja -järjestelmät sekä yrityskulttuuri pal-
velemaan näiden tarpeiden täyttämistä. Tyytyväisillä asiakkailla ja henkilöstöllä usko-
taan saavutettavan myös yrityksen omistajia palveleva taloudellinen menestys. Kirjalli-
suuden mukaan yritysten toiminta- ja ajatusmallit periytyvät vanhoista liiketoimintaym-
päristöistä, joiden säännöt eivät päde nykyajan alati muuttuvassa maailmassa. Prosesse-
ja vaivaavat monimutkaisuus, tehottomuus, tietojen hallitsemattomuus sekä heikko 
asiakaskontakti. Ratkaisuina näihin ongelmiin prosessijohtaminen tarjoaa organisaa-
tiorakenteen muuttamista toimintoperusteisesta linjaorganisaatiosta tavoiteperusteiseen 
prosessiorganisaatioon. Prosessiajattelun toiminta perustuu myös tyytyväiseen ja kehi-
tyshaluiseen henkilöstöön, jonka suorituskyky luodaan motivoivan työympäristön avul-
la. 
 
Kirjallisuustutkimuksessa löydettiin vain muutamia juuri äkillisten vahinkojen aiheut-
tamiin korjauksiin kohdentuneita lähteitä. Osaa tällaisista lähteistä ei suoraan hyödyn-
netty tässä tutkimuksessa, sillä niissä esitetyn tiedon luotettavuus arvioitiin epävarmak-
si. Näkemystä rakenteiden vaurioitumisesta ja niiden korjaamisesta haettiin myös ylei-
sesti korjausrakentamiseen ja rakennustekniikkaan liittyvistä lähteistä. Myös prosessien 
kehittämiseen liittyvän kirjallisuuden haasteena oli sen kohdentumattomuus äkillisten 
vahinkojen korjaamiseen.  Aiheen kannalta hyödynnettävän tiedon arviointiin on vaikut-
tanut tutkijan näkemykset äkillisissä vahingoissa ja niiden seurausten korjausprosesseis-
sa vaikuttavista ilmiöistä. Tämä näkemys on toisaalta kehittynyt tutkimuksen edetessä 
sekä kirjallisuudesta, että haastatteluista saadun tiedon myötä. Edellä mainituista epä-
varmuuksista huolimatta voidaan uskoa kirjallisuustutkimuksen lisänneen ymmärrystä 
ja kokonaiskuvaa äkillisten vahinkojen piirteistä ja niiden korjaamisesta prosessinäkö-
kulmasta sekä palveluntarjoajan liiketoimintaprosessin kehitysmahdollisuuksista ja –
keinoista.  
 
Tutkimuksessa kerättiin tietoa myös haastattelemalla erään vahinkokorjausalalla toimi-
van yrityksen vahinkokorjausprosessissa työskentelevää henkilöstöä sekä prosessin ul-
koisia asiakkaita. Haastatteluilla selvitettiin vahinkokorjausprosessin nykytilaan ja ta-
voitteisiin liittyviä ilmiöitä.  
 
Laadullisella tutkimuksella saatujen tulosten perusteella katsottiin vahinkokorjauspro-
sessin asiakkaiden tarpeiden muodostuvan vahingon aiheuttamasta rakenteiden turmel-
tumisesta, jotka heikentää tai estää rakennuksen käyttäjän toimintaa vaurioituneessa 
tilassa. Prosessin lopputuloksena vahingon aiheuttajan tulisi olla poistettu ja vaurioitu-
neet tilat palautettu nopeasti ja kustannustehokkaasti ennalleen siten, että korjaustyöstä 
aiheutuisi käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Prosessin kriittisiksi suorituskyky-
vaatimuksiksi muodostui tällöin kyky reagoida nopeasti äkilliseen vahinkoon, kyky 
tunnistaa syntyneet vauriot ja niiden laajuus, kyky tunnistaa eri osapuolien tavoitteet ja 
muodostaa kaikkien osapuolien tavoitteita tyydyttävä korjausehdotus, kyky toteuttaa 
korjaustyö suunnitelmien mukaan hyvässä yhteistyössä eri osapuolten kanssa sekä kyky 
kommunikoida ja raportoida korjaustyön kulusta aktiivisesti kaikkia osapuolia. 
 
Haastatteluiden perusteella kohdeyrityksen osaamiseen äkillisten vaurioiden korjaajana 
oltiin pääosin tyytyväisiä. Tästä pääteltiin prosessilla olevan kykyä tuottaa siltä odotet-
tavia lopputuloksia. Nykyisestä vahinkokorjausprosessista tunnistettiin kuitenkin kirjal-
lisuudessakin esitettyjä rakenteita ja ilmiöitä, jotka heikensivät prosessin tehokkuutta ja 
aiheuttivat hajontaa lopputuloksen laadussa. Osastokohtaisen organisaatiorakenteen 
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todettiin asettavan esteitä prosessin osien toimivalle yhteistyölle. Tutkimuksessa havait-
tiin myös, että prosessin omistajuus ei ole organisaatiossa yksiselitteinen. Tämä yhdis-
tettynä prosessin hajautuneisiin tehtäviin sekä suunnittelun ja yhteisen tietojärjestelmän 
puuttumiseen, tekee prosessista vaikean ohjattavan. Ohjattavuuden heikkous ilmenee 
erilaisina kommunikaation ongelmina, epäselvyytenä sekä väärinymmärrysten ja virhei-
den aiheuttamina häiriöinä. Sekä kirjallisuustutkimuksen, että haastatteluiden tuloksista 
pääteltiin, että organisaatio- ja prosessirakenteiden sekä osaamisen ohella myös henki-
löstön sitoutumisella ja kyvyllä hahmottaa kokonaisuuksia on vaikutusta prosessin suo-
rituskykyyn. 
 
Haastatteluiden ja laadullisen tutkimuksen tulosten suurimmiksi virhelähteiksi arvioitiin 
kysymystenasetteluun ja vastausten tulkintaan liittyvät haasteet. Haastateltavat eivät 
välttämättä tulkinneet kysymyksiä samalla tavalla kuin tutkija, jolloin vastauksista on 
voitu tehdä vääriä analyysejä. Myös haastateltavien näkökulman vaikutusta vastauksiin 
ei välttämättä ole osattu huomioida riittävästi. Haastateltava joukko muodostui korjaus-
urakoitsijan henkilöstöstä ja korjaustöiden tilaajista. Tästä syystä tuloksissa painottuu 
näiden osapuolten näkemykset. Kokonaiskuvan muodostumiseksi olisi ollut hyvä saada 
näkemyksiä myös muiden sidosryhmien edustajilta. Nykyprosessin arvioinnin kannalta 
tutkimukseen olisi ollut hyvä liittää myös prosessin synnyttämien tulosteiden analyysiä. 
Tämä ei kuitenkaan onnistunut toivotulla tavalla, johtuen osittain prosessin hajanaisuu-
desta ja moniulotteisuudesta sekä puutteellisesta dokumentoinnista. Tähän olisi voinut 
olla ratkaisuna prosessin tarkastelun rajaaminen tiettyyn osaprosessiin, mutta tällöin 
tulosten vaikutuksesta koko prosessiin olisi voitu tehdä virheellisiä johtopäätöksiä. 
 
Saatujen tulosten ja niistä tehtyjen päätelmien voidaan katsoa toteuttavan tutkimuksen 
tavoitteet. Kirjallisuustutkimuksen avulla kuvattu prosessiteoria ja haastatteluiden tulos-
ten analyysi tukevat ajatusta siitä, että kohdeyrityksen vahinkokorjausprosessia muut-
tamalla voisi olla mahdollista parantaa prosessin suorituskykyä ja asiakastyytyväisyyttä. 
Tutkimuksen tuloksena kuvattiin nykyprosessin kulku ja tunnistettiin prosessin kehitys-
kohteita. Tavoitteiden kannalta tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää sekä asiakkaiden, 
että prosessihenkilöiden näkemysten selvittämistä nykyprosessista ja prosessin tavoiteti-
lasta. Tunnistamalla eri sidosryhmien prosessissa kokemat haasteet, voitiin niiden pe-
rustella kuvata mahdolliset ongelmien lähteet.  
 
Prosessin menestystekijöiden tunnistaminen on tärkeässä roolissa prosessia kehitettäes-
sä. Ne muodostavat selkeän tavoitteen muutoksen suunnittelun lähtökohdaksi. Koh-
deyrityksen kannalta mielenkiintoisin havainto lienee organisaatio- ja prosessirakentei-
den vaikutukset prosessin toimintaan, sillä niiden kehittäminen tarjoaa ehkä konkreetti-
simman muutosmahdollisuuden. Toisaalta tutkimuksen yrityskulttuuriin liittyvät tulok-
set saattavat olla tätäkin arvokkaampia, sillä henkilöstön tuntemusten ja niiden vaikutus-
ten arviointi voi tarjota uudenlaista näkökulmaa prosessin haasteiden tulkitsemiseksi. 
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