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JOENSUUN KAUPUNKI TILAKESKUS

Hankkii kaupunkikonsernille 
• tarkoituksenmukaiset toimitilat 
• käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut

Vastaa kaupungin omistaman toimitilaomaisuuden 
• ylläpidosta, 
• arvon säilymisestä,
• tuottavuudesta, 
• monikäyttöisyydestä ja 
• turvallisesta ja terveellisestä käytöstä. 

Koulut, päiväkodit, toimistot, liikuntahallit jne.



KUKA?

• 2017- Joensuun kaupunki, tekninen isännöitsijä

• Teknisen isännöitsijän perustutkinto (PerusTek)

• Insinööri AMK (talonrakennustekniikka)

• Eurofins-sertifioitu 
• Rakennusterveysasiantuntija 

• Rakenteiden kosteudenmittaaja 

• Asbesti- ja haitta-aineasiatuntija

• Työterveyslaitoksen teknisen asiantuntijan koulutus

• 2011-2017 sisäilma-/kuntotutkimuksia julkisille ja yksityisille



TAUSTAA



TUTKIMUKSET JA KESKUSTELU

FinTerveys, THL2017 Suomaisista työikäisistä
• 1/3 nainen ja 1/5 mies on kokenut joskus oireita työpaikalla. 
• Oireilevista lähes 2/3 kokenut oireita myös viimeisen vuoden aikana         Oireilu on merkittävä ympäristöterveydellinen haaste.

Sisäilmaasiat Suomessa, Senaattikiinteistöt 2018 Tulevaisuuden näkymät

• Uskotaan kokemusasiantuntijoihin, homekoiriin ja yhdistyksiin 

• Erityisesti luottamus päättäjiin, työnantajaan ja tilanomistajaan on heikkoa

• Median raflaavat otsikot ja henkilöiden kokemukset näkyvillä Keskustelu tulehtunutta ja ongelmat eskaloituvat nopeasti. 

Keskustelu korostaa hometta ja huonoa sisäilmaa

• Kokemusasiantuntijat ja ”asiantuntijat” 

• Erimielisyyttä jo asiantuntijakentällä

• Etsitään vippaskonsteja eri tutkimusmenetelmistä, analyyseista tai rakennusmateriaalista

• Huonot kokemukset saavat näkyvyyttä, hyvät kokemukset eivät Keskustelussa ei löydetä yhteistä kieltä.



SISÄILMA JOENSUUSSA 2017-2018

• Oireilua eniten työntekijöillä koulu- ja päiväkotirakennuksissa 

• Ilmoittaneista suurin osa naisia (80-90 %)

• Vuosikeskiarvo alle 100 ilmoitusta /2800 työntekijää (<4%)

• Oireilua on uudessa kuin vanhassakin rakennuskannassa

• Ilmoitusten määrä korreloi entistä harvemmin rakennuksen tekniseen kuntoon

• Oireiluilmoitusten määrä kasvaa aina kun rakennuksessa tehdään selvityksiä

• Tekninen interventio lisää tai vähentää oireilua

• Osalla oireilevista on ympäristöyliherkkyyttä tai perussairauksia

• Soveltuvien tilojen löytäminen vaikeaa

• Sisäilma-asioiden koetaan olevan ”tapetilla” ja niihin kommentoidaan 

• Pelko sairastumisesta, oireille ei voi olla muuta syytä, mikään interventio ei voi onnistua, oireilevia ei oteta ”vakavasti”



OHJEISTUS 2014-2018

• Reaktiivinen ohje 

• Tarttuu toimeen kun työpaikalla on ongelma, ei preventiota

• Ohjeistus on ollut käytännössä erittäin tulkinnanvarainen

• Mahdottomat aikataululupaukset 

• Kaupunkiorganisaation ominaispiirteet (päätöksenteko, talous jne.)

• Aiheuttanut luottamuspulaa ja erimielisyyksiä

• Ei ole osattu sanoa milloin prosessi päättyy

• Mikä oli tavoite?

• Tekniset viat korjattu, mutta käyttäjä tyytymätön

• Sisäilmatyöryhmän listalla ”keikkuminen”



KORJAUSVELKA TAITTUU…

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

€ Tilakeskuksen omistamien kiinteistöjen korjausvelan kehitys 

52,74 M€

38,25 M€



SISÄYMPÄRISTÖOHJE 2019



SISÄILMA, -ILMASTO JA -YMPÄRISTÖ

A+B+C-malli, Työterveyslaitos

• sisäympäristötekijät ovat kunnossa (A)
• ilman laatu, ilmanvaihtojärjestelmä, lämpöolot, 

ääniympäristö, valaistusolosuhteet ja tilajärjestelyt

• tilojen käyttäjät ovat tyytyväisiä (B)
• eivätkä koe tiloihin liittyviä terveyshaittoja

• työpaikalla on hyvät toimintatavat (C)
• rakennuksen ylläpidossa, huollossa ja sisäympäristöongelmien 

selvittämisessä



OHJAAVA JA YKSISELITTEINEN
Yleistietoa, määritelmiä, 
toimintaohjeet työntekijälle 
ja esimiehelle (proaktiivinen) Ohjausryhmä 

(vanha kaupungin sisäilmatyöryhmä)

Sisäilmatyöryhmätoiminta ja 
ongelmanratkaisu (reaktiivinen)

Toimenpiteistä

Viestintä

Keskeiset termit (”wikipedia”)

Perehdytysmateriaalia työpaikoille



ENNAKOIVAA JA OSALLISTAVAA

Joensuun kaupungin yhteisenä tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia tukeva työympäristö

• Perustietoa; lainsäädäntöä, määritelmiä, sanastoa, tilojen käyttöä

• Osa uusien työntekijöiden perehdytystä, perehdytysdiat

• Perehdytys tilojen käyttäjille, otetaan käyttäjät mukaan
• Havainnoi, huolehdi, ilmoita

• Proaktiivisuus voimavarana
• Palautetaan luottamus ja ennakoidaan ongelmat

• Asioita ja ihmisiä hoidetaan
• Esimies, työntekijä, työterveyshuolto, tilanomistaja

• Kohti hyvää sisäympäristöä, etsitään ratkaisut yhdessä
• Osallistaminen parantaa onnistumista, jokainen tuntee voivansa vaikuttaa



ILMOITETAAN JA OHJATAAN



KUN ASIOISTA MUODOSTUU ONGELMA..

• Työpaikalla ongelma, kun

• Oireilu on toistuvaa usealla henkilöllä

• Jono työterveydessä kasvaa

• Olosuhdehaitta ei poistu tai laajenee

• Perusselvityksissä ilmenee suurempi vika tai vaurioepäilys

• Viranomainen määrää olosuhdehaitan selvityksen

• AVI, terveysvalvonta

→Tai kaikki em. yhdessä…

• Perustetaan sisäilmatyöryhmä (esimies, TTH, TSV, tilanomistaja, viranomainen)

• Selvitysten aikataulutus

• Viestintäsuunnitelma

• Vastuualueet



MONIAMMATILLISESTI –YHTÄAIKAISESTI



TIEDOTTAMISESTA

• Kohdennettua ja aktiivista tiedottamista
• Kohderyhmä riippuvaista

• Ongelmien ilmetessä tiedontarve lisääntyy
• Vastattava aktiivisesti, koska tiedottomuus lisää huolta ja pelkoja
• Osaa tiedottamista voidaan ennakoida, mutta tiedottamissuunnitelma tulee olla dynaaminen
• Riittääkö kirjallinen tiedottaminen?
• Miten tiedottaminen tapahtuu, kun tilanne kriisiytyy?

• Esimerkkinä koulu

• Ketkä tarvitsevat tietoa?

• Miten tieto saadaan kaikille?

• Osaako vastaanottaja tulkita tiedotettua asiaa?



OHJEISTUKSEN OLTAVA AJANMUKAISTA

• Arvioidaan resurssien riittävyyttä koko ajan 

• Päivitetään ohjetta, koulutetaan ihmisiä

• Eri ihmisillä erilaista osaamista

• Tietoa tiloissa työskenteleville ja oleskeleville (viestintästrategia)

• Tiedotteet, nettisivut, blogit, vlogit, kampanjat…

• Arvioidaan kuinka tiedottamalla voidaan välttyä tilanteiden kärjistyminen

• ”Yhteinen kieli” kaikkien kesken

• Viestitään myös onnistumisista

• Viestitään kaikilla kanavilla – täysi avoimuus



”Tilojen käytettävyyttä ja käyttäjien 
hyvinvointia moniammatillisesti 

kehittäen


