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Sisäilmaongelmat vs. talous - tilaomaisuuden hallinnassa 

suunnitelmallisuus ja ennakointi tärkeää

Lähde: Suomen Kuntaliitto ry, Harkittua omistajuutta toimitiloihin - Ohjeita 
kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

– miten pääsemme siihen, kun 

sisäilmaongelmat ovat jo käsissä?



Paljon yhteen sovitettavia tavoitteita
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• Sisäilman laatu

• Toiminnallisuus

• Rakennuksen kunto

• Energiatehokkuus

• Talous

• Henkilöresurssit

• Tilatehokkuus

• Etäisyydet

• Aluesuunnittelu

• Elinkeinoelämä

• Politiikka

• …



On jo paljon ohjeistusta hyvistä toimintatavoista – ovatko 

käytössä ja ajantasaisia?
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http://uutiset.hometalkoot.fi/


RAKENTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RISKIARVIO HENKILÖKUNNAN HAASTATTELUT 

KÄYTTÄJIEN OIREKYSELYT

TUTKIMUSSUUNNITELMAT: rakenne, lvi, materiaalit, sisäilma

RAPORTOINTI (TULKINTA): korjaussuositukset, kiireellisyysjärjestys, tilojen turvallisuus käyttäjälle

RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUKSET
- Kosteusmittaukset

- Rakenteiden avaukset

- Mikrobianalyysit näytteistä

- Rakenteiden tiiveysmittaukset

- Painesuhteiden mittaukset

- Vauriomekanismien määritys

Tärkeitä asioita sisäilmaongelman selvittämisessä
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OIREET/VALITUKSET

OIREKYSELYJEN TULKINTA

IV:N KUNTOTUTKIMUKSET
- Ilmamäärät

- Puhtaus

- Painesuhteet

- Tiiveys

LVV-kuntotutkimukset

SISÄILMA- YM. 

MITTAUKSET
- Mikrobit

- Kuidut

- VOC

- Ammoniakki

PINTAPUOLISET KARTOITUKSET: kosteusvauriot, 

ilmanvaihdon toiminta, sisäilman laatu
Yhteistyö ja 

osallisuus, 

avoin viestintä 

koko ajan

Nopea 

reagointi 

ilmoituksiin

Pätevät 

tutkijat
Luotettavat 

tutkimus-

menetelmät



Tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti:

1. Rakennusten kunto

2. Rakennusten sopivuus käyttötarkoitukseensa

3. Käyttäjien kokemukset tiloista

Luodaan yhteinen toimintamalli ennakoivalle ja 
säännönmukaiselle kiinteistönpidolle

Kunnat voivat jalostaa mallista itselleen parhaiten 
sopivan käytännön

Terveet tilat -toimintamalli
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Alueelliset työpajatilaisuudet aluehallintovirastojen kanssa

• Hyvien käytäntöjen kartoittaminen toimintamallin pohjaksi –

esimerkit kunnista

• Monipuoliset näkökulmat sisäilmaan, kiinteistönhuoltoon, 

työsuojeluun, terveydensuojeluun, rakennusvalvontaan, 

kiinteistökannan hallintaan, kuntapäättäjien näkökulmaan…

Toimintamallin kehittäminen
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Kiinteistökannan

hallinta
- Kuntastrategia

- Omistajapolitiikka

- Palveluohjelma

- Palveluverkot

- Toimitilaohjelma

- Salkutus

- PTS-ohjelma

Hyvät ylläpito-

käytännöt
-Ylläpidon kilpailutus

-Rakennuskannan 

kunnon seuranta

-Korjaus ja kunnossapito

-Huolto ja siivous

Rakentaminen ja 

korjaaminen
-Hankeohje

-Prosessit

-Vaiheistus

-Elinkaaren hallinta

-Terve rakentaminen

-Yms.

Sisäilma-

ongelmien 

käsittely
-Vikailmoitukset

-Ensiaputoimet

-Ongelman 

selvittäminen

-Ratkaisut

-Seuranta

Vuorovaikutteinen viestintä

Terveet tilat -toimintamallin osa-alueet





Antoisaa 
työpajapäivää!

www.vnk.fi/terveet-tilat-2028

Sähköposti terveet-tilat@vnk.fi
Twitter @TerveetTilat #TerveetTilat2028
YouTube Terveet tilat 2028


