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Helsingin kaupungin sisäilmatiimi

• Sisäilmatiimi tilaa kaupungin toimipisteiden kuntotutkimukset sekä 

arvioi sisäilmariskien merkittävyyden ja korjausten kiireellisyyden.

• Sisäilmatiimissä työskentelee 7 sisäilma-asiantuntijaa.

• Lisäksi tiimissä on tiimipäällikkö, projektiasiantuntija sekä kaksi 

viestintää hoitavaa projektisuunnittelijaa.
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”Kaupungilla paljon 
rakennuksia, paljon 
korjattavaa”
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”Helsingin kaupungin 
sisäilmaviestintä on 
avointa, oikea-aikaista ja 
vuorovaikutteista”
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Toimiva arkiviestintä rakentaa 
luottamusta

• Viestintää tehdään yhdessä.

• Jokaisella kaupungin työntekijällä on vastuu toimivasta arkiviestinnästä 

→ Jokainen vastaa omalta osaltaan sujuvasta tiedonkulusta.

• Helsingillä on uusi sisäilmaviestinnän ohje, jossa on määritelty eri 

osapuolten viestintävastuut.
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Sisäilmaviestinnän keskeinen väline 
on tiedote
• Korjauksista ja tutkimuksista tiedotetaan tilojen käyttäjiä tiedotteilla. 

Näin saadaan sama tieto kaikille osapuolille.

• Kaupunki tiedottaa yleensä tutkimusten alkaessa, tutkimusten 

valmistuessa ja korjausten alkaessa.

• Kohdekohtaisia tiedotteita lähetetään vuosittain 300–400.

• Kohteen esimies jakaa tiedotteet eteenpäin.

• Tiedotteet kirjoitetaan mahdollisimman yleiskielisesti.
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Rakennusten kuntoon liittyvää 
tiedonsaantia on parannettu

• Tiedotteet ja tutkimusraportit julkaistaan 

Talotiedot-sivustolla osoitteessa 

www.hel.fi/talotiedot.

• Helsingin toimintatavat 

sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi 

kerrotaan osoitteessa 

www.hel.fi/sisailma.
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Vuorovaikutusta tilojen käyttäjien 
kanssa kehitetään

• Erityyppisiä tilaisuuksia henkilökunnalle ja esimerkiksi lasten 

huoltajille:

• perinteiset tiedotustilaisuudet (tutkimusraportin valmistumisen jälkeen)

• vapaamuotoisemmat keskustelutilaisuudet (osallistujien toiveiden 

mukaan)

• avoimet ovet -tilaisuus, jossa mahdollisuus tavata asiantuntijoita

• pienryhmätapaamiset matalalla kynnyksellä esim. huoltajien aloitteesta.
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Joskus tilanteet kuitenkin 
kriisiytyvät
• Tilanne voi kriisiytyä esimerkiksi silloin, jos 

• kohdetta on tutkittu kauan, mutta ongelmien syyt eivät selviä

• korjausten jälkeen oireilu jatkuu

• vanhemmille on syntynyt epäluottamus kaupunkia kohtaan.

• Kriisiytyneessä tilanteessa:
• tiedotamme tiiviisti ja tarvittaessa hyvin yksityiskohtaisesti kohteisiin

• tapaamme vanhempia

• laadimme tiedotteita medialle ja vastaamme median tiedusteluihin

• vastaamme huoltajien kyselyihin ja tietopyyntöihin sekä viranomaisten 

selvityspyyntöihin.

• Kriisi ei aina lopu siihen, että ongelma on saatu ratkaistua.
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Viestinnän haasteet

• Viestinnällä ei voi korjata toiminnan puutteita.

• Varman tiedon puuttuminen siitä, miten vauriot vaikuttavat terveyteen –

mitä vastataan kysymyksiin?

• Tieto leviää nopeasti sosiaalisessa mediassa, myös väärä tieto. 

Kaupungilla ei ole omaa Facebook-sivua sisäilma-asioille. Pitäisikö 

olla?

• Sisäilmaongelmista uutisoidaan huolestuneiden huoltajien 

näkökulmasta -> Huolipuhe syrjäyttää asiantuntijatiedon mediassa.
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Helsingin sisäilmaviestintä 
pähkinänkuoressa

• Jokainen hoitaa viestintää ja vastaa osaltaan siitä, että tieto kulkee.

• Tietoa jaetaan avoimesti, tutkimusraportit julkaistaan verkossa.

• Viestintä on vuorovaikutteista, kuuntelemme ja keskustelemme.
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Kiitos!

anna.saarinen@hel.fi

annik.turunen@hel.fi

petra.heinola@hel.fi
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