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Porvoon kaupunki lukuina

• Väkiluku noin 50 000

• Perustamisvuosi 1346

• Toimintamenot vuonna 2017 
noin 354 miljoonaa euroa

• Kaupungin kiinteistöomaisuus

• noin 190 000 hum2

• noin 150 kpl

• jälleenhankinta-arvo 
noin 486 miljoonaa euroa

• tekninen arvo noin 347 miljoonaa euroa

• keskimääräinen kuntoluokka 71,5 %

• Lisäksi Porvoon kaupunki vuokraa toimitiloja 32 500 hum2



Kiinteistöomaisuus
• Kouluja 28 kpl 111 096 brm2

• Päiväkoteja 20 kpl 18 534 brm2

• Sosiaali- ja terveystoimi 4 kpl      33 419 brm2

• Hallinto 7 kpl 16 320 brm2

• Muut 49 kpl 41 988 brm2

Resurssit
• Rakennusten vuosittaiset ylläpito- ja korjauskustannukset 18,1 miljoonaa euroa

• Toimitilajohto toimii kiinteistöjen omistajan edustajana ja vastaa investoinneista

• Liikelaitos Porvoon tilapalvelut vastaa kiinteistöjen kiinteistönhoidosta, siivouksesta 
ja ruokahuollosta.



Sisäilmaepäilyt

• Sisäilmaepäilyjä on kirjattu nykyisessä muodossaan vuodesta 2010

• Sisäilmaepäilyjä on kertynyt 292 kpl

• Epäilyt ovat koskeneet 86 kiinteistöä

• Lisääntynyt tietoisuus sisäilmaongelmien vakavuudesta ja laajuudesta on 
johtanut siihen, että Porvoon kaupunki on viimeisen viiden vuoden aikana 
panostanut vahvasti tilanteen korjaamiseen. 



Kuinka Porvoo ehkäisee sisäilmaongelmia?

Porvoo investoi yli 100 miljoonaa 
euroa kouluihin ja päiväkoteihin: 3 
uutta koulua, 5 uutta päiväkotia, 6 
peruskorjattua koulua.

Uusissa tai peruskorjatuissa kouluissa 
ja päiväkodeissa on yhteensä:

• 3 573 oppilaspaikkaa 

• 864 päiväkotipaikkaa

Investointi on suuri myös 
vertailtaessa suuriin kaupunkeihin. 



Kuinka Porvoo ehkäisee sisäilmaongelmia?

• Investoinnit
• elinkaarihankkeet

• omat hankkeet

• ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet

• Muut toimenpiteet investointien lisäksi
• vuokrattu tilapäistiloja - tällä hetkellä vuokralla 12 000 brm2

• purettu tai puretaan 12 päiväkoti- tai koulurakennusta

• myyty tai myydään 20 päiväkoti- tai koulukiinteistöä



Koulut

• Uudet koulut
• Kevätkummun koulu 492 oppilaspaikkaa, 6 925 brm2, 17,5 milj. €, valmistui 2017
• Tolkkisten koulu 288 oppilaspaikkaa, 2 830 brm2, 9,6 milj. €, valmistuu 2018 
• Västra Enhetsskola 553 oppilaspaikkaa, 7 500 brm2, 21,5 milj. €, valmistuu 2019 

• Peruskorjauskohteet
• Lyceiparkens skola 350 oppilaspaikkaa, 6 540 brm2, 10,9 milj. €, valmistui 2016 
• Linnankosken lukio 660 oppilaspaikkaa, 5 684 brm2, 9,1 milj. €, valmistuu 2018 
• Grännäs skola 90 oppilaspaikkaa, 1 605 brm2, 5,4 milj. €, valmistuu 2018 
• Tolkis Nya skola 140 oppilaspaikkaa, 2 597 brm2, 5,1 milj. €, valmistuu 2019

• Sisäilmakorjauskohteet
• Keskuskoulu 500 oppilaspaikkaa, 8 635 brm2, 1,6 milj. €, valmistuu 2018 
• Linnajoen koulu 500 oppilaspaikkaa, 8 288 brm2, 2,5 milj. €, valmistuu 2018



Kevätkummun koulu



Uudet päiväkodit

• Mäntykummun päiväkoti 8 ryhmää, 192 hoitopaikkaa, 
2 245 brm2, 7,5 milj. €, valmistui 2017

• Gammelbackan päiväkoti 6 ryhmää, 144 hoitopaikkaa, 
1 777 brm2, 6,1 milj. €, valmistui 2017

• Toukovuoren päiväkoti 6 ryhmää, 144 hoitopaikkaa, 
1 723 brm2, 6,1 milj. €, valmistuu 2017 

• Päiväkoti Helmi 6 ryhmää, 144 hoitopaikkaa, 
1 389 brm2, 5,4 milj. €, valmistuu 2018

• Päiväkoti Metsätähti 10 ryhmää, 240 hoitopaikkaa, 
2 600 brm2, 9,0 milj. €, valmistuu 2020



Ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet

• Johanna-koti 60 asuntoa, 3 455 
brm2, valmistui 2013

• Toukovuoren hoivakoti 60 asuntoa, 
3 370 brm2, valmistui 2016

• Pääskypellon hoivakoti 60 asuntoa, 
3 454 brm2, valmistuuu 2018

• Päiväkoti Touhula Porvoo 4 ryhmää, 
84 hoitopaikkaa, 680 brm2, 
valmistui 2016



Sisäilmakorjauskohteissa tärkeää

• Asenne sisäilmakorjauksiin

• Säännöllinen seuranta

• Viestintä kohteen käyttäjille ja muille asianosaisille

• Erillinen henkilö sisäilmakorjausten suunnitelmien tarkastamiseen ja työmaan valvontaan

• Selkeät tavoitteet: esim. ilmavuotoluku määritelty, betonin kuivumisaste määritelty

• Ennalta sovitut tarkastusmenetelmät ja niiden tiedottaminen urakoitsijoille

• Varautuminen muutoksiin ja selkeä toimintaohje työmaa-aikana eteen tulevissa  
tutkimuksissa

• Mahdolliset sanktiot urakoitsijoille

• Oma sitoutuminen

• Materiaalien M1-luokitus



Lyceiparkens skola



Laadunvarmennustoimenpiteet

• Sääsuoja kaikissa vesikatto- ja julkisivutöissä

• Ilmanvuotoluku määritelty, uudisrakennuksissa alle 1,0 (m3/(hm2)) - tulee 
todentaa kahdella ilmanvuotomittauksella

• Rakenteiden lämpökamerakuvaus

• Erillinen sisäilma- ja puhtauskoordinaattori, Terve Talo-konsepti

• Viemäri- ja salaojien videokuvaus

• Betonilattioiden kosteudenhallinta ennen pinnoitusta

• Riittävän suunnittelu- ja rakennusajan varmistaminen

• Käyttäjien osallistaminen kaikissa hankkeen vaiheissa



Tulevaisuuden haasteita

• Suunnitelmien yhteensovittaminen ja sisäilman laadun huomioiminen

• Materiaalien yhteensopivuus

• LVISA-järjestelmien ohjaus energiansäästönäkökulmasta

• Ennakoiva ja ohjelmallinen kunnossapito

• Materiaalitoimittajien vastuu sisäilmaongelmista

• Käytön aikainen seuranta ja mittaus

• Tutkimustiedon ja erilaisten mittausmenetelmien hallitseminen
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