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Miksi kiinteistöstrategia 
tarvitaan?
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• Kaupungin pystyttävä pitämään huolta siitä, että 

kaupunkilaiset saavat hyvää palvelua 

ajanmukaisissa tiloissa

• Kiinteistöstrategia on yhteinen tiekartta 

kaupungin toimitilakannan kehittämiseksi

• Kaupungin kiinteistöomaisuus on merkittävä 

varallisuuserä, jota on hoidettava hyvin

• Palvelutarpeet muuttuvat nopeasti, myös 

tilatarpeet ovat muutoksessa ja tähän kysyntään 

on pystyttävä vastaamaan fiksusti

• Kaupungin pitää olla vastuullinen kiinteistöjen 

omistaja 
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Rakennusten kunnon 
arvioinnin kehittäminen

• Ennakoivaa tutkimustoimintaa lisätään muun 

muassa teettämällä vastedes riskinarviointeja 

kunnossapidon suunnittelun pohjaksi.

• Tutkimusten onnistumisen ja riittävyyden 

seurantaa kehitetään.

• Rakennuksista tulee tunnistaa aikaisessa 

vaiheessa ne, joita ei kannata peruskorjata.

• Rakennuksista tarvitaan eri tasoista tietoa eri 

käyttötarkoituksiin.

3
3



Ennakoivat 
kunnossapitokorjaukset

• Määritellään korjaustarpeet ennakoivasti ja 

priorisoidaan korjaukset.

• Kunnossapito ja pienet peruskorjaukset 

tehdään kaikissa kohteissa suunnitelmallisesti 

ja dokumentoidaan.
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Sisäilmakorjaukset

• Laaditaan yhtenäinen menettelytapa sen 

varmistamiseksi, että kuntotutkimusten 

jälkeen kaikki tarvittavat toimet tilojen 

kuntoon saamiseksi tehdään ripeästi ja 

oikein sekä dokumentoidaan 

asianmukaisesti.

• Tutkimuksissa esitettyjen toimenpide-

ehdotusten tarpeellisuuden ja 

kiireellisyyden arviointia kehitetään.

• Huoltokirjaa kehitetään sekä 

sisäilmatutkimusten että -korjausten 

dokumentoimiseksi
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Ylläpidon (ml kiinteistön-
hoito) hankinnat
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• Kehitetään rakennusten ylläpidon hankintaa ja 

valvontaa siten, että se ottaa paremmin 

huomioon rakennusten energiatehokkuuden 

parantamisen, sisäilman laadun, 

kunnonhallinnan ja asiakaspalvelunäkökulmat.

• Kehitetään ylläpidon hankintojen ohjeistusta, 

palvelukuvauksia ja puitesopimuskilpailutusta.

• Selvitetään, miten valvontaa voidaan 

kehittää. Kehitetään huollosta johtuvien 

puutteiden dokumentointia ja reklamointia.

• Käytetään kiinteistöhuollon hankintakriteerinä 

saavutettavaa laatua eli lopputulosta 

suoritteiden sijaan. 6



Ylläpidon resurssien ja 
osaamisen varmistaminen
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• Arvioidaan ylläpidossa henkilöresurssien, 

osaamisen ja kunnossapidon määrärahan 

tarve. Kiinteistöjen kunnossapidon 

määrärahat nostetaan tasolle, jolla 

rakennukset voidaan pitää sellaisessa 

kunnossa, ettei ikääntyminen aiheuta 

kosteusteknisiä tai sisäilmaongelmia.

• Arvioidaan tarvittava henkilöresurssi 

nykyisen kiinteistökannan mukaan.

• Osaamiskartoituksen tekeminen ja 

tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu 

sekä hankinta.

7



Digitalisaation
mahdollisuudet 
ylläpidossa
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• Huoltokirjan kehittäminen edelleen 

ylläpidon ohjauksen, dokumentoinnin ja 

yhteydenpidon työkaluna

• Tietomallit ylläpidon käyttöön

• Olosuhteiden ja energiankulutuksen 

tarkempi seuranta ja ohjaus

• Käyttäjäpalautteen jatkuva seuranta

• Kunnon arvioinnin kehittäminen
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Käyttäjän rooli ylläpidossa
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Kuva: Mikael Lindén

• Tilojen käyttäjien tulee huolehtia siitä, että 

tiloja käytetään niiden käyttötarkoituksen 

mukaisesti eikä tilojen henkilömäärä ylitä 

suunniteltua. 

• Tilojen on oltava helposti siivottavat, ja 

käyttäjän on huolehdittava riittävästä 

siivouksesta. Käyttäjien materiaali- ja 

kalustevalinnoissa tulee ottaa huomioon 

niiden vähäpäästöisyys ja vaikutus 

sisäilmaan.

• Selvitetään keinoja opastaa tilojen käyttäjiä 

tilojen tarkoituksenmukaiseen, 

energiatehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön.
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Ylläpidon huomioon ottaminen 
rakennusten suunnittelussa

• Toiminnallisuuden lisäksi suunnittelussa tulee yhtä enemmän 

miettiä ratkaisuja, joilla varmistetaan:

• Pitkäaikaiskestävyys

• Korjattavuus

• Käytettävyys

• Huollettavuus

• Siivottavuus
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Riskiarviot ja oikea korjaustaso

• Viime vuoden työpajasta poimittua:

• Priorisoinnissa otetaan huomioon palveluverkko sekä tunnistetut 

riskirakenteet (kohdistetaan toimenpiteet etupainotteisesti 

rakennuksiin, jossa on riskirakenteita)

• Korjausten laajuus riippuu myös käyttöikätavoitteesta - sisäilmariskin 

hallinta vs. kokonaisvaltainen korjaus.

• Milloin voidaan korjata tiivistämällä?

• Kun käyttäjät oireilevat rakennuksen kunto on tarkistettava. Ensin 

varmistetaan, että siivous on OK ja ilmanvaihto toimii.

• Ympäristöolosuhteiden muutos otettava huomioon riskiarvioita ja 

oikeaa korjaustasoa määritettäessä
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Kiitos!
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