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Strategiat ja ohjelmat

• Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021

• Helsingin kiinteistöpoliittinen ohjelma 2018

• Sisäilmaohjelma 2018-2028

• Toteutusohjelma 2019 5



Kaupunginhallituksen päätös
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Kaupunginhallitus hyväksyi 24.6.2019 Helsingin kaupungin 

kiinteistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaohjelman 2018-2028 ja näiden 

asiakirjojen toteutusohjelman ohjeellisina asiakirjoina Helsingin 

kaupunkistrategia 2017-2021:ssä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Asiakirjat löytyvät PÄÄTÖKSET -sovelluksesta kaupungin nettisivuilta.



Sisäilmaohjelman sisältö
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• Sisäilmaohjelmassa pohditaan 

kokonaisvaltaisesti rakennuksen hyvään 

sisäilmaan vaikuttavia asioita. 

• Sisäilmaohjelma sisältää nykytilan kuvauksen 

ja asiat, joita sisäilmaongelmien 

ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 

tulee tehdä.
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Liite 1: Ohjelma sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaamiseksi ja korvaamiseksi



Tavoitteet

• Sisäilmaohjelman tavoitteena on hallita sisäilman laatua kaikilla toiminnan 

osa-alueilla lähtien tilatarpeiden ennakoinnista aina käytönaikaiseen 

ylläpitoon, tilojen korjaamiseen ja tiloista luopumiseen asti. 

• Kaikissa kaupungin palvelurakennuksissa on hyvä sisäilma ja tilojen käyttäjät 

ovat tyytyväisiä sisäilmaan.

• Kaikessa päätöksenteossa läpi organisaation ymmärretään päätösten ja 

tehtyjen toimien vaikutus sisäilman laatuun pitkäjaksoisesti.
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Keinot

• Toimenpiteet sisäilmaohjelman toteuttamiseksi sekä niiden aikataulut ja 

vastuutahot kuvataan kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman 

toteutusohjelmassa. 

• Toteutusohjelmassa nostetaan esille mm. seuraavia asioita:

 Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja ratkaisuprosessia parannetaan.

 Rakennuskantaa korvataan uudisrakennuksilla ja lisäksi tehdään 

kattavia perusparannuksia. 

 Kunnossapidolle varataan riittävät resurssit ja rahoitus. 

 Osaamista kasvatetaan ja tietoa jaetaan. 

 Vuorovaikutusta tilojen käyttäjien kanssa parannetaan ja viestintää 

kehitetään entistä aktiivisemmaksi, avoimemmaksi ja 

ymmärrettävämmäksi.
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Terveelliset ja turvalliset toimitilat
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Helsingin toimintatavat sisäilma-
asioiden hoitamisessa

• Helsingin kaupungilla on vakiintuneet toimintatavat sisäilma-asioiden 

hoitamisessa. 

• Vuonna 2009 Helsinki kehitti yhdessä Työterveyslaitoksen, Kuntaliiton sekä 

Espoon, Vantaan ja Kuopion kaupunkien kanssa käytäntöjä 

sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Työterveyslaitoksen vetämän hankkeen 

tuloksena syntyi ohje Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien 

rakennuksissa, johon pohjautuu myös Helsingin toimintamalli 

sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. 

• Toimintamalli on päivitetty vastaamaan tämän hetkistä organisaatiota ja 

työnjakoa.
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Yhteenveto

• Helsingin kaupunki ottaa sisäilmaongelmat vakavasti, ja toimintatapoja niiden 

ratkaisemiseksi on kehitetty viime vuosina paljon. 

• Sisäilmaan vaikuttavat tekijät, prosessien ongelmakohdat ja tiedonkulun 

haasteet tunnistetaan aiempaa paremmin.

• Rakennusten kuntotutkimukset tehdään nykyään kattavasti osatutkimusten 

sijaan.

• Rakennusten investointitasoa on nostettu, mikä mahdollistaa useampien 

korjausten tekemisen sekä aiempaa kattavammat korjaushankkeet. 
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Yhteenveto

• Päivitetyssä toimintamallissa on kuvattu aiempaa tarkemmin prosessin 

vaiheet sekä osapuolten vastuut ja tehtävät sisäilma-asioissa. 

• Palvelutilojen kuntoon liittyvän tiedon saatavuutta on parannettu.

• Tiedotteet ja tutkimusraportit julkaistaan Talotiedot-sivustolla osoitteessa 

www.hel.fi/talotiedot. 

• Helsingin toimintatavat sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kerrotaan 

osoitteessa www.hel.fi/sisailma.

• Huolimatta haasteista Helsingin kaupungin tavoitteena on reagoida nykyistä 

nopeammin sisäilma-asioissa ja sujuvoittaa toimintaansa.
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