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• Kiinteistönhoidon suurin muutos: 

Talonmies kiinteistönhoitaja

• Muutoksen taustaa:
• Talotekniikan kehitys

• Automaatiot
– Lämmönsäätimet

– Etävalvomot

– Trendiajot

– Päätteet graafisen datan kanssa

• Ilmanvaihto
– Painovoimainen

– Koneellinen poisto

– Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla

• Rakennuksien energiatehokkuuden
kasvattaminen

• Asetusarvoista huolehtiminen

• Aikaohjelmista huolehtiminen





Työvälineiden kehitys

• Ulkotyössä koneiden rooli 

– Lisälaitetarjonta koneissa 

– Vaatii koulutusta

• Tietotekniikan kasvava rooli

– Toiminnanohjaus

• Sähköinen huoltokirja
(kuitattavat huoltokalenterityöt)

• Sähköiset palvelupyynnöt
(vasteaika)

• Käytettävien menetelmien muutokset

– Kemikaalien määrää pyritään
vähentämään kaikessa ylläpidossa

• Taustalla terveys- ja 
ympäristösyyt

• Robotisaatio

– Anturiteknologian lisääntyminen
seurannassa

– Dronet tukena kiinteistönhoidolla ja 
kunnossapidolla
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Osaamistarpeiden muutos

• Muutoksen vaikutuksia
– Asiakastarpeiden muutos

• “Myymme kiinteistönhoitopalvelua”

• Asiakaspalvelun rooli korostunut

• Kohdekokoukset

– Osaamistarpeet kasvaneet. 
• Karrikoidusti sanottuna talonmies kiristeli oven kahvoja, lakaisi pihaa

ja kiinnitti asioita seinille.

• Kiinteistönhoitajan pitää osata laajasti koko ajan kehittyvää
talotekniikkaa

– Lyhyt poissaolo päivittäisestä työstä saattaa jo tuoda osaamiskapeikon

• Yhdestä kiinteistöstä vastaavat kiinteistönhoitajat poikkeuksia. 
• Kiinteistön perinpohjainen tuntemus ei samalla tavalla yleistä enää.

– Kiinteistönhoidon roolin muutos ennakoivaan tekemiseen
• Edellyttää kiinteistönhoitajan kykyä havainnoida huolto- ja 

korjaustarpeita sekä sisällä, että ulkona.
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Osaamistarpeiden muutos

• Sisäilmaongelmien vaikutus 
– Huomion kiinnittäminen oikeisiin asioihin ja ymmärryksen kasvattaminen 

niiden merkityksestä
• Esiin nousee yllättävän usein pintavesien ohjauksen puutteet

• Koulutukseen tarvitaan merkittäviä lisäpanostuksia
– Yksilölliset koulutuspolut

• Osaamisen kartoittaminen ja seuranta

• Täsmäkoulutukset

– Osaoppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet
• Tarjonta laajaa ja pääosin työnantajalle palkkakuluja lukuun ottamatta 

maksutonta

• Kokonaisvaltainen ymmärtäminen kiinteistöistä valitsemalla sopivia osia 
oppisopimustarjottimesta

– Esimerkiksi koulutusta automaatiosta, LVISAR, palokatkoasiat, ATEX jne. 

• Osaamisperusteista työnjakoa
– Ulko/sisämiehet
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Tarvittava seuranta

• Päivittäinen työnjohto

– Kentällä näkyminen

• Aktiivinen laadunseuranta

– Oikeiden asioiden seuraaminen

– Oikea painoarvo seurattaville 
työvaiheille

– Oikea taajuus 
laadunseurannassa

– Laadunseurannan kalibrointi

– Laadunseurantatietojen ja 
tuloksien ajantasaisuus

– Laadunseurannan tuloksien 
huomioiminen esimiestyössä eri 
portaissa

• ”Tiedolla johtaminen”
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https://app.powerbi.com/groups/3cf1015f-acdf-48c0-a711-42b521190f85/reports/570df1e0-850f-49d8-b5b2-42d4cc735a4f/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/3cf1015f-acdf-48c0-a711-42b521190f85/reports/570df1e0-850f-49d8-b5b2-42d4cc735a4f/ReportSection7aa5556c1aed8e451479?pbi_source=PowerPoint
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Rajapintahaasteet

• Mikä on huoltotoimintaa?

• Mistä alkaa korjaustoiminta?
– VSS ja muut säännölliset huollot, joissa kunnossapito-siivous-kiinteistönhoito saa 

synergia-etuja:

– Tehtävien yhteensovittamisissa saadaan merkittäviä talous- ja toiminnallisia hyötyjä. 
• Yläpölyjen puhdistukset liikuntasalin väliverhojen uusinnan yhteydessä

• Vesikourujen puhdistus samalla, kun henkilönostin tuotu kunnossapitotöiden 
hoitamista varten 

– Espoon ”Koti-tiimi”

• Tiedonkulku 
– Tuolien väliin jäävät tiedot

– Siivouksen ja kunnossapidon töiden yhteen sovittaminen
• Merkittävien vuosihuoltotöiden kuten yläpölyjen imuroinnit/puhdistukset, lattioiden 

vuosihuollot, seinien puhdistukset

• Taloushaasteet
– Kuntataloudessa tällä hetkellä lähes kaikilla kunnilla merkittäviä haasteita

– Kiinteistöjen ylläpidossa sisäilmakorjauksiin käytettävät panostukset vaikeuttavat 
huolto- ja vuosikorjaustoimintaa jne.
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Kiinteistönhoito Kunnossapito



Kiitos!
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