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ENNAKOINTIOHJELMAN VAIHEET

Ohjeiden, mallien ja toimintatapojen luominen

Käytäntöön vieminen osaksi toimintaa

Seuranta, mittaaminen, vaikuttavuuden arviointi
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ENNAKOINNIN PAINOPISTEALUEET

1. Laadukas suunnittelu ja rakentaminen

2. Sisäolosuhteisiin vaikuttavien tekijöiden seuranta ja 

raportointi rakennuksen käytön (eli ylläpidon) aikana

3. Käyttäjäpalautteen kerääminen ja hyödyntäminen

4. Ylläpidon toimittajaverkoston sisäolosuhdetietämyksen 

kehittäminen

5. Vuokrattavien tilojen sisäilman laadun varmistaminen



1. LAADUKAS SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 1(2)

Hankkeen eri osapuolten käyttöön on laadittu toimintaohje
• Varmistetaan valmiin rakennuksen sisäilman laadulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
• Osa 1: Lueteltu sisäilman laadunvarmistukseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet hankkeen 

suunnittelusta rakennuksen käyttöönottovaiheeseen asti
• Osa 2: Laadittu suunnitteluala- ja rakennusosakohtaiset tarkastuslistat hankkeen 

suunnittelunohjauksen apuvälineeksi 

Muutamia nostoja toimintaohjeesta:

• Suunnittelijoiden valintakriteereissä näkyy sisäilmaosaaminen
• Täydentävien tutkimusten teko ja talon käyttöhistorian selvittäminen riittävän laajasti
• Kiinteistöhuollon ja siivouksen asiantuntemuksen hyödyntäminen korjausten 

suunnitteluvaiheessa ja perehdytys ylläpitovaiheen alkaessa



1. LAADUKAS SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 2(2)

Muutamia nostoja toimintaohjeesta (jatkuu):

• Ylläpidon vaatimukset rakennushankkeille viedään osaksi rakennushankkeiden 
ohjeistusta

• materiaalivalinnat, siivottavuus, huollettavuus, toimivuus, anturointi yms.

• Sisäilman laadunvarmistuskonsultin käyttö 
• Kosteuden- ja puhtaudenhallinnan suunnittelu ja toteutus työmaan aikana
• Käyttäjien huomioiminen hankkeen aikana

• Tiedottamiseen panostetaan
• Käyttöönottoprosessi 
• Tilan käyttöohjeet
• Sisäilmaesite kohteesta (kehitteillä)
• Suunnitellaan hankkeen valmistuttua toteutettavat käyttäjäkyselyt
• Sensi-tilat



2. SISÄOLOSUHTEISIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN 
SEURANTA JA RAPORTOINTI YLLÄPIDON AIKANA 1(2)

• Jatkuvan sisäolosuhdeseurannan käynnistäminen
• Senaatti on ottanut käyttöön sisäolosuhteiden seurantajärjestelmän (Granlund Manager Metrix) 
• Lämpötila, hiilidioksidi, ilmankosteus, (rakennekosteus), paine-ero
• Kohteita lisätään anturoinnin piiriin järjestelmällisesti (nyt 73 kohdetta)
• Merkittävimpien kohteiden rakennusautomaatiojärjestelmät on liitetty 

kiinteistönhoitoliikkeiden etävalvontakeskuksiin -> sisäolosuhdepoikkeamia ja niiden 
korjaavia toimenpiteitä seurataan kiinteistönhoitokokouksissa

• Rakenteiden ja ilmanvaihdon ennakoivat katsastukset
• Säännölliset katsastukset kohdennetaan sisäolosuhteisiin vaikuttaviin tekijöihin
• Rakenne- ja järjestelmäosat pisteytetään ennalta laaditun arviointikriteeristön mukaisesti 

asteikolla 1-5
• Katsastuksia tehdään tänä vuonna n. 50 kohteessa
• Katsastusten tulosten perusteella kohdennetaan huoltoa ja kunnossapitoa



2. SISÄOLOSUHTEISIIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN 
SEURANTA JA RAPORTOINTI YLLÄPIDON AIKANA 2(2)

• Kiinteistönhoidon ja siivouksen laatuauditoinnit
• Arvioidaan kiinteistönhoitajan talotekniikan ja rakenteiden tietämyksen ja tuntemuksen 

tasoa, rakennusautomaation käyttöä, ylläpidon sähköisten tietojärjestelmien käyttöä sekä 
etävalvontakeskuksen kanssa tehtävää yhteistoimintaa

• Arvioidaan kaikkien pintojen siivouksen lopputulos suhteessa puhtaustasovaatimuksiin
• Laadunhallinnassa käytössä palkkio-sanktiomalli

• Viestintämallien kehittäminen
• Sisäolosuhdemittari kehitteillä
• Mittariin kootaan tiedot sisäolosuhdeseurannasta, laatuauditoinneista, ennakoivien katsastusten 

tuloksista sekä käyttäjäpalaute

• Tilojen oikea käyttö
• Sisäilmatietoiskut Senaatti-kiinteistöjen julkisilla nettisivuilla
• Infonäytöt



3. KÄYTTÄJÄPALAUTTEEN KERÄÄMINEN JA 
HYÖDYNTÄMINEN

• Sisäolosuhdepalautteen luokittelu ja mittarointi
• Käyttäjien jättämien sisäolosuhdepalvelupyyntöjen määrää seurataan 

sisäolosuhdeseurannan rinnalla
• Vuosittain toteutettavan käyttäjätyytyväisyyskyselyn sisäolosuhdeosioon on lisätty 

tarkentavia kysymyksiä lämpötiloista, vetoisuudesta tai ilman raikkaudesta huonon arvosanan 
antaville 

• Käyttäjätyytyväisyyskyselyn tuloksiin on yhdistetty Metrix-mittaustietoja
• Tutkitaan uusia tapoja kerätä ja hyödyntää reaaliaikaista (jatkuvaa) käyttäjäpalautetta

• Ennakoiva sisäilmaklinikkatoiminta
• Käyttäjille tarjotaan mahdollisuus kysyä asiantuntijapaneelilta sisäolosuhteisiin ja 

työympäristöön liittyvistä asioista

• Käyttäjän oman toiminnan / tilankäyttötarpeen arviointi ennakoivasti



4. YLLÄPIDON TOIMITTAJAVERKOSTON 
SISÄOLOSUHDEASIOIDEN TIETÄMYKSEN KEHITTÄMINEN

• Kiinteistönhuolto ja siivoojat tiiviimmin ja jatkuvammin 
kosketuksissa rakennukseen kuin kiinteistönomistaja

• Kiinteistönhuollon ohjekortit ennakointiin ja 
sisäolosuhdehaittatapausten hoitoon
• Tunkkaisuuden, epämiellyttävän hajun, liian  kuivalta tuntuvan ilman, pinnoille 

tiivistyvän kosteuden, meluhaittojen, korkean ja alhaisen huonelämpötilan sekä 
vetoisuuden mahdolliset syyt

• Kiinteistöhuollon toimenpiteet haittojen selvittämisessä

• Verkkokoulutusympäristön hyödyntäminen
• Siivoojien sisäolosuhdekoulutukset



5. VUOKRATTAVIEN TILOJEN SISÄILMAN LAADUN 
VARMISTUS
• Senaatti-kiinteistöt vuokraa yksityisiltä markkinoilta tiloja n. 1 Mm2 ja määrä 

kasvaa edelleen
• Vuokrattavien toimitilojen sisäolosuhdetavoitteiden saavuttaminen varmistettava 
• Edelleenvuokrakohteiden sopimussuhteet tuovat omat käytännön ongelmansa 

sisäilmaennakoinnin toteuttamiselle 
• Asiakas  Senaatti  kiinteistönomistaja
• Mittaussalkkujen hyödyntäminen?
• Kiinteistönhoidon ja siivouksen tason varmistaminen?
• Käyttäjätyytyväisyyskyselyjen asema?
• Viestintä?

• Tilakatsastusmalli
• Pikatsekkaus, jonka osia ovat:
• Asiakirjatarkastelu ja riskinarvio; käyttäjäkokemus; kiinteistön ylläpitotoiminta; sisäolosuhdehavainnot; 

pintamateriaalihavainnot; rakennustekniset havainnot; ilmanvaihdon toimivuuden arviointi; korjaus- ja 
ajanmukaistamispotentiaali

• Pilotoidaan parhaillaan



ENNAKOINTIOHJELMAN VAIHEET
Ohjeiden, mallien ja toimintatapojen luominen
• Tekniset mallit, ohjeet, toimintatavat ovat valmiina/ viimeistelyssä

Mallien ja ohjeiden käytäntöön vieminen osaksi verkoston toimintaa
• Juuri nyt kriittisintä ennakointiohjelmassamme 
• Ennakointiohjelman mukaiset vaatimukset löytyvät jo sopimusmalleista ja 

kiinteistönhoidon raportointimalleista
• Tilankäyttäjien ja asiakkaiden tiedottamiselle laadittava viestintäsuunnitelma
• Sähköisen koulutusympäristön hyödyntäminen ennakointiohjelman levityksessä

Seuranta, mittaaminen, vaikuttavuuden arviointi, reagointi
• Ennakointitoiminnan mittarointi ja hyötyjen osoittaminen

 Tilankäyttäjien sisäilmatyytyväisyys nousuun
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KIITOS!


