
Lahden kaupungin 

päivitetty sisäilmatoimintamalli



Lahden Tilakeskus 2020

Henkilöstön määrä 43

Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 500 000 m2

Tilakeskus palvelee kaupunkiorganisaatiota järjestämällä sille 
• sen tarpeiden mukaiset toimitilat
• sovitut kiinteistöpalvelut

Tilakeskus huolehtii
• kaupungin omistamasta tilakannasta, sen arvosta, tuottavuudesta, tehokkaasta käytöstä ja 

kehittämisestä.

Tilakeskuksen ominaispiirteitä
• Taseyksikkö, liikelaitosmainen toiminta

• Tilaaja-/kilpailuttaja-/ostajaorganisaatio

• Rakennuttaja-/ylläpitäjäorganisaatio

• Toimintamenot, mukaan lukien korvausinvestoinnit, katetaan tulorahoituksella

• Uusinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä lainalla ja kuoletetaan korkomenoineen 
tulorahoituksella

• Asiakkaita ovat kaupungin palveluiden tuottajat, toissijaisesti myös ulkopuoliset vuokralaiset

• Kuntalaiset ovat asiakkaita vain välillisesti

• Lähes kaikki kiinteistöjen ylläpitopalvelut ostetaan markkinoilta. Nastolan kuntaliitoksen 
myötä on pieni oma tuotantohenkilöstö.



Terveellinen 
sisäilma

Lahden kaupunki huolehtii 

toimitilojensa sisäilman laadusta 

entistä vastuullisemmin ja 

tehokkaammin. 

Päivitetty sisäilmatoimintamalli 

otettiin käyttöön 1.10.2020 

kaikissa Lahden kaupungin 

toimitiloissa.
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Mikä sisäilmatoimintamalli on?

• Kuvaus kaupungin toimintatavoista sisäilma-asioissa: miten 

sisäilmaepäilytilanteissa toimitaan ja miten niitä ratkaistaan.

• Tavoitteena on vakioida sisäilmatapausten selvittäminen hyvien käytäntöjen 

mukaiseksi kaikissa esiin tulevissa tapauksissa.

• Toimintamalli selkeyttää toimintatapoja ja vastuita sisäilmaongelmatilanteiden 

esiintyessä. 

• Sisäilmaongelmatilanteet edellyttävät tyypillisesti tehokasta ja suunnitelmallista 

reagointia asian ratkaisemiseksi. Yhdenmukaiset ja ennalta sovitut 

toimintatavat auttavat ratkaisemaan sisäilmaan liittyviä haasteita entistä 

tehokkaammin.
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Missä laajuudessa toimintamallia on tarkoitus käyttää?

• Toimintamallia käytetään ongelmatilanteiden selvittämiseen kaikissa 

rakennuksissa, joissa työskentelee kaupungin työntekijöitä.

• Toimintamallin mukaiseen toimintaan tulee sitouttaa kaikki kaupungin 

organisaatiot. 
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Onko vastaavaa mallia ollut aiemmin käytössä?

• Vastaava kuvaus (menettelytapaohje) on ollut aiemminkin käytössä. 

Päivitetyssä toimintamallissa kuvataan aiempaa laajemmin itse prosessia ja 

tavanomaisesti esille nousevia asioita. Menettelytapaohje keskittyi kuvaamaan 

enemmän prosessin alkupään vaiheita.

• Päivitetty toimintamalli korvaa aiemmin käytössä olleen menettelytapaohjeen.

• Jo aiemminkin toimittiin pääosin päivitetyn toimintamallin mukaisesti. Nämä 

hyvät käytännöt on nyt kirjattu ja dokumentoitu toimintamalliin.
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Hyväksyntä toimintamallin käytölle

• Toimintamallin käytölle haettiin hyväksyntä Kaupunginhallituksen konserni- ja 

tilajaostolta kesäkuussa 2020.

• Tämän menettelyn kautta ei jää epäselväksi kaupunkiorganisaation sisällä, että 

onko tarvetta sitoutua noudattamaan toimintamallia vai ei.
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Toimintamallin sisältö:

• 26 sivuinen opus

• Toimintamalli löytyy kaupungin sivuilta https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/tietoja-lahdesta/lahden-tilakeskus/sisailma-asiat/

• Toimintamallin osioita:

– voimassaolo

– johdanto

– yleiset periaatteet

– prosessi- ja vaiheistustietoutta

– työryhmätoimintaan liittyvää tietoutta

– viestintäasioita

– hyvä tietää-osiota

– käsitteitä
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Selvitysprosessin vaiheet

Esilletulovaihe Alkuselvitysvaihe Jatkoselvitysvaihe Korjausvaihe Seurantavaihe



Toimintamallin prosessikuvaus

Sisäilma-

työryhmän 

perustaminen

Jatkoselvitys-

vaihe
Alkuselvitysvaihe 

valmis 1 kk kuluessa 

ilmoituksesta

Sisäilmaryhmä 

kokoontuu 1 kk kuluessa 

perustamispäätöksestä

Tavoiteaika 

6 kk

Yksinkertainen

tapaus

Vaatii laajaa

suunnittelua

ja korjausta

Syy löytyy

Tarkemman

tutkimuksen

tarve

Syytä ei löydy

Korjausvaihe Seurantavaihe

Esilletulovaihe Alkuselvitysvaihe



Sisäilmatoimintamallin prosessikuvaus

Esilletulovaihe Alkuselvitysvaihe Jatkoselvitysvaihe Korjausvaihe Seurantavaihe

1. käyttäjän sisäinen ilmoitus esimiehelle

2. oireilevan ohjaaminen ottamaan yhteyttä 

työterveyteen vastuuhoitajaan

3. käyttäjän toimet hyvän sisäilman 

turvaamiseksi

4. esimiehen ilmoitus tilakeskukselle

1. ilmoituksen vastaanotto ja käsittely

2. yhteys ilmoittajaan ja tarvittaessa 

tarkentavien tietojen pyytäminen

3. muiden pohjatietojen kerääminen

4. alkuselvityskäynti kohteella

5. ongelman alustava määrittäminen

6. etenemisvaihtoehdon valinta

1. selkeä syy löytyy ja yksinkertaisilla 

toimilla korjattavissa > korjataan 

ja tiedotetaan käyttäjää asiasta 

> siirrytään seurantavaiheeseen

2. selkeä syy löytyy, mutta vaatii laajempia 

toimia (suunnittelua ja korjauksia) 

> perustetaan kohdekohtainen 

sisäilmatyöryhmä

3. syytä ei löydy, tarkemmille tutkimuksille 

tarve > perustetaan kohdekohtainen 

sisäilmatyöryhmä

Sisäilma-

työryhmän 

perustaminen 

ehtojen 

täyttyessä

1. perustamiskokouksen järjestäminen

2. kaupungin toimintamallin esittely 

työryhmälle

3. tilannekuvan luominen työryhmälle

4. toimien määrittäminen ongelman 

ratkaisemiseksi

5. toimijakohtaisten tehtävien listaus ja 

vastuuttaminen

6. viestinnästä sopiminen

1. pohja-aineiston kokoaminen ja tutkivan 

tahon kiinnittäminen

2. tutkivan tahon kanssa tutustumiskäynti 

kohteeseen ja hänet tilanne-

tietoiseksi saattaminen

3. tutkimussuunnitelman laadinta

4. tutkimustoimeksiannosta sopiminen

5. tutkimustyöt kohteella

6. tutkimustulosten analysointi ja raportointi

7. altistumisolosuhdearvion laadinta

8. tutkimuksen sisällön ja tulosten esittely 

työryhmälle

9. terveyshaitan ja terveydellisen merkityksen 

arviointi

10. tilojen käytettävyyden ja väistötilatarpeen 

arviointi

11. infotilaisuuksien järjestäminen 

1. jatkotoimien määrittäminen ja 

toimien kiireellisyyden arviointi

2. käyttöä turvaavien toimien tarve ja 

määritys

3. korjausten suunnittelu

4. korjausresurssien hankinta

5. korjausten toteuttaminen

6. korjausten jälkeisten 

laadunvarmistustoimien määrittely ja 

seurantasuunnitelman laadinta

7. tilojen käyttöönotto

1. oireilutilanteen seuranta

2. olosuhteiden seuranta

3. korjausten seurantamittaukset

TAVOITEAIKA: 

Kuukauden sisällä vaihe valmis 

ilmoituksesta

TAVOITEAIKA: 

6 kk

TAVOITEAIKA: 

Ei määriteltävissä

TAVOITEAIKA: 

Seurantajakson pituus 

määräytyy tapauskohtaisesti, 

esim. 1–3 v

TYÖTERVEYDEN PROSESSI: Oireilun sijainti- ja laajuustieto ovat pohjatietoja sisäilmatyöryhmän perustamiselle sekä jatkoselvitysvaiheelle. Tiedottaminen kulkee hallitusti mukana koko prosessin ajan.

TAVOITEAIKA: 

Sisäilmatyöryhmä kokoontunut 

kuukauden sisällä 

perustamispäätöksestä



Mitä työryhmiä toimintamalliin kuuluu ja mitä tehtäviä 

toimintamallin mukaisilla työryhmillä on?

Kaupungin sisäilmaryhmä on kaupunkitasoinen, moniammatillinen työryhmä, joka toimii 

yhteistyössä ja kokoaa yhteen sisäilmatapausten käsittelyyn tarvittavan asiantuntemuksen ja 

tiedon. Sisäilmaryhmä koordinoi ja ohjaa sisäilmaongelmien käsittelyä 

kaupunkiorganisaatiossa. Ohjaustehtävät kohdistuvat kohdekohtaisiin sisäilmatyöryhmiin, 

toimintatapoihin, ohjeistuksiin ja kehittämiseen. Työryhmä kokoontuu noin kymmenen kertaa 

vuodessa.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä perustetaan ongelmatilanteessa kyseisen tapauksen 

käsittelyä varten ja se perustetaan vain edellytysten täyttyessä.
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Kaupungin sisäilmaryhmän tavoitteet

• Kuvaa toimintatavat sisäilmaongelmien selvittämiseksi.

• Valvoo, että kaupungin sisäilmatoimintamallia noudatetaan.

• Ohjaa kaupungin eri toimijat tekemään yhteistyötä Lahden kaupungin 

kiinteistöjä koskevissa sisäilma-asioissa.

• Hyödyntää eri toimijoiden moniammatillista osaamista.

• Lisää sisäilmaongelmaprosessin sujuvuutta.

• Pyrkii ennaltaehkäisemään sisäilmaongelmien syntymistä.

• Tukee kohdekohtaisten sisäilmatyöryhmien toimintaa.
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Toimintamallin jalkauttaminen

• Jalkauttamisvaiheessa on tarkoitus luonnollisesti ollut viedä toimintamalli 
mahdollisimman laajalti kohderyhmien tietouteen.

• Jalkauttamiseen on kuulunut mm.

-asiasta tiedottamista

-esittelyaineiston tekemistä

-esittelykohderyhmien tunnistamista ja 

niille aiheen esitelmöinti

-esitteiden tekemistä ja jakelua

-nettisivujen päivittämistä

-toimintakulttuurin sisäänajoa

-toimintamallin toimivuuden tarkkailua ja mahdollisten parannustarpeiden 
hahmottamista
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Mitä päivitysprosessi on poikinut

• On lähdetty kehittämään keskitettyä kokonaisprosessihallinnan työkalua.

• Prosessin eri osavaiheisiin on laadittu määrämuotoisia dokumenttipohjia, tämä 
varmistaa entisestään yhdenmukaisen toimintakulttuurin toteutumista.

• On täsmennetty sisäilmaprosessin rajapintoja, mm. ylläpidollisen sekä 
hankemaailman prosessien kanssa.

• On lähdetty entisestään kehittämään sisäilmaongelmien 
ennaltaehkäisemistoimintaa (työpajatoiminta käynnissä).

• On laadittu osaksi toimintamallia Tilakeskuksen sisäistä toimintaa selventäviä 
toimintaohjeita.

Toimintamallin päivittäminen on poikinut ympärilleen kehitystä myös 
muille osa-alueille (ketjureaktio).
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Matkan varrella tunnistettuja haasteita

• Talous luo raamit resursseille

• Ongelman oikean mittasuhteen hahmottaminen

• Toimintaympäristön muuttuminen (esim. ”luokattomuus”)

• Ihminen on yksilö ja herkkyystaso vaihtelee yksilöittäin

• Tutkimusmenetelmät ja -käytänteet tulevat kehityksen perässä

• Energiatehokkuuden tuomat haasteet ilmaston muuttuessa

• Rakennuskannan ikärakenne



Mitä seuraavaksi?

• Toimintamallin jalkauttamisen jälkeen kaupungin sisäilmaryhmä pyrkii 

entisestään tehostamaan sisäilmaongelmien syntymisen ennaltaehkäisemistä.

• BEM-kiinteistöhallintajärjestelmään ollaan luomassa sisäilmaprosessien 

kokonaishallintaan työkalua yhteistyössä Buildercomin kanssa.

• Toimintamallin ajantasaisuutta tullaan seuraamaan aktiivisesti ja sitä 

kehitetään esille nousevien tarpeiden mukaisesti.
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Avoimuus ja vastuullisuus

• Toimintamallin olemassaolo ja käyttö on osoitus avoimuudesta ja 

vastuullisuudesta.

• Toimintamallin olemassaolo luo lisäksi yleistä ymmärrystä ratkaisuprosessin 

sisällöstä sekä kestosta. Tämä yhdessä aktiivisen tiedottamisen lisäksi on 

koettu estävän ongelmien paisumista todellista kokoluokkaa suuremmaksi.
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”Ilman tarttumapintaa ja etukäteisvalmistelua 

eteneminen on haastavaa ja joskus jopa 

mahdotonta.”



Lisätietoa

• Jussi Hietala

Sisäilma-asiantuntija

Lahden Tilakeskus

jussi.hietala@lahti.fi

Puh. 044 482 6222

• Ossi Leppisaari
Kiinteistöpäällikkö
Lahden Tilakeskus
ossi.leppisaari@lahti.fi

Puh. 050 559 4239
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