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• Kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä 
käytäntöjä julkisten rakennusten 
ennakoivasta kiinteistönpidosta ja 
hyvään sisäilmaan tähtäävistä 
toimenpiteistä

• Suunnattu kunnille tukimateriaaliksi 
sisäilmahaasteiden 
ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen

• Toimintamalli löytyy netistä 
tilatjaterveys.fi/toimintamalli

Mikä on terveet tilat – toimintamalli?

https://tilatjaterveys.fi/toimintamalli


1. Kaikki alkaa asenteesta!

• Haluamme pitää kiinteistökantamme kunnossa!

• Haluamme, että tilan käyttäjät ovat tyytyväisiä tiloihin!

2. Kiinteistökannan hallinta strateginen kysymys

• Näkyy mm. käytössä olevissa resursseissa ja siinä, miten prosessi 
toimii ja miten tulevaisuutta voidaan suunnitella.

• Vaikea kehittää tilakantaa, jos ei ole tiedossa, mikä on tilatarve?

3. Suunnitelmallinen kiinteistökannan hallinta antaa aikaa, 
resursseja ja vakautta investointien suunnitteluun ja budjetointiin.

• Toimitilaohjelma tehty - omaisuus salkutettu - investointiohjelma 
tehty – ennakoiva ylläpito

4. Rakennuskannan kunto tiedossa 

• Voidaan välttää suuret yllätykset ja osataan laatia PTS:t

10 poimintaa mallista
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5. Vika- ja haittailmoitusten teko ohjeistettu

• Kukin tietää, miten toimitaan ko. tilanteissa

6. Nopea reagointi vika- ja haittailmoituksiin

7. Sisäilma-asioita koordinoiva asiantuntija

• Selvästi vastuutettu kotipesä sisäilma-
asioissa

8. Ns. nopean toiminnan joukot selvittämään 
haittailmoituksia kiinteistöhuollon ja 
sisäilmatyöryhmän tueksi

• Oikein mitoitettu toiminta eritasoisiin 
tilanteisiin.

10 poimintaa mallista
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9. Sisäilmatyöryhmätoiminta 

vaikeimpiin tilanteisiin

• Vaikeammat tilanteet ovat 

monitekijäisiä ja ne tulee 

käsitellä moniammatillisesti

10. Avoin ja vuorovaikutteinen 

toimintatapa

• Yhteinen käsitys 

sisäilmatilanteesta ja siitä, 

mitä sen eteen tehdään

10 poimintaa mallista
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Voidaan vaikuttaa 

teknisesti 

korjaamalla 

rakennusta

Voidaan vaikuttaa 

tiedolla ja hyvillä 

toimintatavoilla

Otettava myös 

huomioon 

• Tilojen 

epäviihtyisyys ja 

toimimattomuus

• Lämpötilaolosuh

teet ja ilman 

kosteus

• Ilmanvaihdon 

ongelmat

• Sisäilman 

epäpuhtaudet ja 

hajut

• Tiedot ja 

kokemus 

haitasta

• Kokemus 

oikeudenmukais

esta kohtelusta

• Luottamus 

siihen, että asiat 

tehdään hyvin

• Työn/koulun 

kuormitustekijät

• Yksityiselämän 

kuormitustekijät



• Parhaillaan mallista saa antaa kommentteja 

tilatjaterveys.fi - sivuilla

• Kokoamme kuntien terveet tilat -verkoston, jossa mallia 

parannellaan, kerätään ja kehitetään hyviä käytäntöjä 

ja jaetaan niistä tietoa.

• Järjestämään työpajoja eri aiheista

• Malli on jatkuvasti täydentyvä ja kehittyvä

Mallin kehittäminen jatkuu…
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Kysely on osa Terveet Tilat 2028 ohjelmaa

• Kuntaliitto on lähettänyt kuntien toimitilahallintoon tai rakennusinvestoinneista vastaaville tahoille 
(tilapäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tekninen johtaja tms.) kyselyn

• Kyselyllä selvitetään sisäilmakorjaamiseen liittyvää päätöksentekoa sekä sisäilmaan liittyvien 
hankkeiden keskinäistä vertailua.

• Kuntaliitto toivoo vastauksia kyselyyn 30.11. mennessä

• Suomen Kuntaliitto ry toteuttaa investointien priorisointiin liittyvää (SisäPri) -tutkimushanketta 
yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
kanssa. 

• Kysely antaa arvokasta tietoa Terveet tilat 2028 ohjelmalle

Kuntaliiton kysely sisäilmakorjaamiseen liittyvien 
hankkeiden priorisoinnista
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Kiitos!

tilatjaterveys.fi

https://tilatjaterveys.fi/

