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Hyvät naiset ja herrat, 

Lämpimästi tervetuloa omasta ja Helsingin kaupungin puolesta tänne maaliskuiseen Helsinkiin ja 

messukeskukseen. 

Helsinki on parhaillaan keskellä historiansa suurinta myllerrystä. Kaupunki kasvaa nopeasti, tänne muuttaa 

vuosittain noin 7 - 8 000 uutta asukasta. Viimeisen neljän vuoden aikana Helsingin väkiluku kasvoi 32 000:lla, 

mikä on yli 40 prosenttia koko Suomen väestönkasvusta samana aikana. 

Väestöennusteiden mukaan kasvu ei ole lähivuosina hidastumassa. 700 000 asukkaan rajan odotetaan 

rikkoutuvan vuonna 2028. 

Voimakas väestönkasvu luo paineita myös rakentamiselle. Helsinkiin tarvitaan lisää asuntoja ja uusille asukkaille 

riittävästi palveluita, päiväkoteja ja kouluja. Helsingissä rakennettaankin tällä hetkellä enemmän kuin koskaan 

sitten 1800-luvun, jolloin Helsingin satama- ja sotilaskaupungista alettiin rakentaa koko Suomen 

suuriruhtinaskunnan pääkaupunkia keisari Aleksanteri I:n määräysten mukaisesti. 

Nykyinen rakentamisbuumi näkyy erityisesti vanhoille satama-alueille kohoavilla uusilla asuinalueilla, kuten 

Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Kruunuvuorenrannassa. Myös vanhempia asuinalueita ja 50-60-luvuilla 

rakennettuja lähiöitä tiivistetään täydennysrakentamalla. 

Helsinki on asettanut tavoitteeksi rakentaa vähintään 6 000 asuntoa vuodessa. Näistä kaupungin oman 

asuntotuotannon tavoite on noin 1 500 asuntoa. Viime vuonna Helsinkiin valmistui lähes 4 500 asuntoa, 

aloitettiin yli 5 000 asunnon rakentaminen ja myönnettiin rakennuslupa lähes 5 600 asunnolle. Rakenteilla 

olevista asunnoista 58 % sijaitsi uusilla alueilla, loput olivat niiden ulkopuolista täydennysrakentamista.  

Asuinrakentamisen lisäksi myös toimitilarakentaminen on vilkasta Helsingissä. Se näkyy esimerkiksi täällä 

Pasilassa. Koko Keski-Pasila myllätään uusiksi. Vanhan Pasilan aseman ympärille rakennetaan kauppakeskus 

Tripla, johon tulee liiketilojen lisäksi asuntoja, hotelli, monitoimiareena ja joukkoliikenneterminaali.  

Parhaillaan on käynnissä myös kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu Pasilan uuden tornialueen toteuttamiseksi.  

Tavoitteena onkin, että Pasilasta muodostuu Helsingin toinen keskusta ja metropolialueen merkittävin liikenteen 

solmukohta, joka tarjoaa sekä asuin- että työpaikkoja kymmenille tuhansille helsinkiläisille. 

Hyvät kuulijat, Suomessa uudisrakentaminen keskittyy isoihin kaupunkeihin. Koko maan uudisrakentamisesta 65 

% tapahtuu pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa.  

Tämä tarkoittaa, että näillä alueilla tarvitaan myös runsaasti rakennusalan työvoimaa. Tällä hetkellä näyttää 

kuitenkin siltä, että pääkaupunkiseudulla eniten avoimia työpaikkoja on kuukausi toisensa jälkeen nimenomaan 

rakennusalalla. Rakennustyöntekijöiden tarve Helsingissä onkin kasvanut 2,5 kertaiseksi kahden vuoden 

takaisesta tilanteesta.  
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Osasyynä tähän on Baltian maista Suomeen tulleiden rakennusalan työntekijöiden määrän väheneminen. 

Helsingissä tämä näkyy erityisesti virolaisten määrän vähenemisenä.  

Toinen ongelma on rakennusalan koulutuspaikkojen puute. Tarkasteltaessa ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoita, rakentamisen ala on Helsingissä pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Sama pätee myös 

ammattikorkeakoulujen rakentamisen alan opiskelijamääriin. Itse asiassa muualla maassa rakentamisen alalla 

ammattikorkeakouluissa aloittaneiden määrät ovat viime vuosina kasvaneet, mutta Uudellamaalla aloittaneiden 

osuus on vähentynyt.  

Lisäopiskelupaikoille olisi siis tarvetta. Kenties Helsingin pitäisi toimia kuten Länsi-Suomessa, jossa Turun 

kaupunki, Turun yliopisto ja rakennusteollisuuden toimijat ovat yhdessä hakeneet lisää koulutuspaikkoja ja myös 

diplomi-insinöörikoulutuksen aloittamista yliopistossa. 

Hyvät kuulijat, rakentamiseen liittyvät ohittamattomasti myös kysymykset sisäilmasta.  

Laadukas ilma kaupungin toimitiloissa vaikuttaa olennaisesti työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, henkilöstön 

terveyteen ja viihtyvyyteen. Helsinki on Suomen suurin työnantaja, joten kyseessä on kymmeniin tuhansiin 

ihmisiin vaikuttavat tilat, puhumattakaan tilojen käyttäjistä, koulujen oppilaista, päiväkotien lapsista tai 

vanhainkotien asukkaista. Esimerkiksi kouluissa hyvän, raikkaan ja oikean lämpöisen sisäilman on todettu 

vaikuttavan positiivisesti oppimistuloksiin. 

Kaupungin näkökulmasta hyvä sisäilma on äärimmäisen tärkeä ja vakavasti otettava asia. Kaupunki pyrkiikin 

panostamaan hyvään sisäilmaan niin tilojen rakennusvaiheessa kuin niiden ylläpidossa, huollossa ja 

korjauksissa. Ennen kaikkea, kaikki ilmitulleet sisäilmaan liittyvät huolet, epäilyt ja ongelmat otetaan tosissaan ja 

niiden syyt pyritään selvittämään mahdollisimman nopeasti. 

Kuitenkin, sisäilmaongelmia on aivan liikaa. Esimerkiksi Helsingin noin 250 koulurakennuksessa on keskimäärin 

30 sisäilmaongelmaa vuosittain.  

Osassa kohteissa sisäilmaongelmille löytyy jokin ilmiselvä syy esimerkiksi viemärin tai ilmanvaihtokoneen 

ongelmista. Epäselvissä tapauksissa paikalle kutsutaan kaupungin tilakeskuksen sisäilma-asiantuntijat. Viime 

vuonna sisäilma-asiantuntijat käsittelivät noin 300 kohdetta.   

Miten kaupunki sitten tekee sisäilmaongelmien vähentämiseksi? 

Rakentamisvaiheessa noudatetaan luonnollisesti valtakunnallisia suosituksia ja määräyksiä. Rakennusten 

suunnitteluun ja niiden yksityiskohtiin panostetaan. Lisäksi rakennusten ylläpito ja huolto otetaan huomioon jo 

rakennussuunnitelmissa, ja rakennusvaiheen aikana huolehditaan kosteuden- ja puhtaudenhallinnasta. 

Kaupungin toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseksi Helsingissä toimii sisäilmaryhmä. Ryhmä koostuu eri 

alojen ja eri virastojen ammattilaisista. Sisäilmaryhmä kehittää yhteisiä toimintatapoja, tutkimusmenetelmiä ja 

työnjakoa. Ryhmän tehtävänä on myös ohjata korjaustöitä sisäilmakohteissa, tiedottaa ja järjestää koulutusta 

kaupungin henkilöstölle.  
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Helsingin kaupunki osallistuu myös aktiivisesti sisäilmaan liittyviin tutkimushankkeisiin. Kaupunki on toivottu 

partneri tutkimushankkeissa, sillä sen monipuolinen kiinteistökanta ja laajat tiedot rakennuksista tarjoavat 

arvokasta tietoa moniin tutkimuksiin. Tutkimuksiin osallistumalla kaupungin asiantuntijat saavat myös omaan 

käyttöönsä viimeisimmät tiedot alalta. 

Kaupunki on mukana mm. Aalto-yliopiston vetämässä Eura-hankkeessa sekä Helsingin yliopiston ja THL:n 

kanssa toteutettavassa oppilaiden sisäilmakyselyhankkeessa. 

Viime vuonna lanseerattu sisäilmakysely on aivan uudenlainen tapa kartoittaa koulujen sisäilmaongelmia. 

Aiemmin sisäilmasta on kysytty koulujen opettajilta, henkilökunnalta ja oppilaiden vanhemmilta, mutta ei ala-

asteikäisiltä oppilailta. Poikkeuksellista kyselyssä oli myös se, että se tehtiin 21:ssa kaupungin eteläisen ja 

keskisen alueen peruskoulussa – ei vain niissä, joissa epäiltiin sisäilmaongelmia.  

Kyselyyn vastasi yhteensä 4 890 oppilasta ja 2 047 vanhempaa.  

Kyselyn tulosten pohjalta oppilaiden kokemassa sisäilman laadussa ja oireiluissa oli vain vähäisiä eroja koulujen 

välillä. Ongelmien kartoittamista enemmän hankkeessa olikin kyse lapsille suunnattujen kyselyjen kehittämisestä 

ja vertailuaineiston keräämisestä tuleville kyselyille.  

Tänä vuonna hanke jatkuu uudella kyselyllä. Mukana on tällä kertaa lähes 16 000 oppilasta vanhempineen 35 

helsinkiläiskoulusta. Hanketta on tarkoitus jatkaa ja laajentaa myös ensi vuonna muun muassa ruotsinkielisiin 

peruskouluihin ja Helsingin kaupungin erityiskouluihin. 

Lisäksi kaupunki järjestää tänä vuonna toista kertaa sisäilmakoulutusta koulujen rehtoreille. Koulutuksissa 

käsitellään sisäilmatilanteiden vaikutusta työyhteisöihin ja annetaan välineitä työyhteisön hallintaan, 

ongelmatilanteiden ennakointiin ja niiden käsittelyyn. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty koulutus on 

osoittautunut hyvin suosituksi ja hyödylliseksi. 

Tärkeää on myös tarjota kaupungin tilojen käyttäjille riittävästi tietoa siitä, miten he itse voivat vaikuttaa hyvään 

sisäilmaan. Esimerkiksi tilojen säännöllisellä tuuletuksella ja siivoamisella voi olla jo huomattava vaikutus 

sisäilman parantumiseen. Kouluissa uudet opetuskäytänteet, pidemmän oppitunnit ja suuremmat opetusryhmät, 

vaikuttavat nekin luokkahuoneiden sisäilmaan.  

Helsingin kaupungin rakennuskanta on hyvin laaja ja se käsittää paljon eri-ikäisiä rakennuksia. On siis 

luonnollista, että rakennuksissa ilmenevät sisäilmaongelmat ovat myös hyvin monenlaisia, ongelmien 

ratkaisuista ja korjauksista puhumattakaan. 

Kaupunki panostaa rahallisesti melko suuria summia kiinteistöjensä korjausrakentamiseen. Viime vuosina 

Helsinki on käyttänyt vuosittain noin 60 miljoonaa euroa koulujen ja oppilaitosten korjauksiin. Tällä summalla 

peruskorjataan noin viisi koulua vuodessa. Julkisten palvelurakennusten kiireellisiin sisäilmakorjauksiin kaupunki 

käytti viime vuonna noin 12 miljoonaa euroa. 

Hyvät naiset ja herrat, lopuksi haluan toivottaa teille vielä oikein mielenkiintoista seminaaria ja antoisia 

keskusteluja. Kiitos. 


