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1 JOHDANTO 

Tilapalvelut-liikelaitoksen tehtävänä on hankkia ja ylläpitää kaupungin toimitiloja 
kustannustehokkaasti ja pitää huolta niiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä.  

Tilapalvelut-liikelaitos vastaa korjausten suunnittelusta ja niiden toteuttamisesta sekä sisäilma-, 
rakenne- ja kuntotutkimuksiin liittyvistä asioista kiinteistöissään. 

Prosessin etenemistapa ja vastuut riippuvat siitä, onko kyseessä Espoon kaupungin omistama 
rakennus, elinkaarikohde, PPP-kohde vai vuokra- tai osaketila. Perusperiaate on aina se, että 
rakennuksen omistaja vastaa rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. 

Tämä ohje (prosessikaavio liitteessä 4) koskee kaupungin omistamia kiinteistöjä, joissa 
työskennellään ja tuotetaan kaupungin palveluja. Menettelytapaohjeen laatiminen ja päivitys ovat 
Tilapalvelut-liikelaitoksen vastuulla. Muutokset esitetään moniammatillisessa sisäilmaryhmässä 
sekä tila- ja asuntojaostossa. 

Liitteessä 5 on kuvattu vuokra- ja osaketilojen menettelytapaohje, liitteessä 6 elinkaarikohteiden 
menettelytapaohje ja liitteessä 7 PPP-kohteiden menettelytapaohje. Uudisrakentamisen 
hankkeissa ja peruskorjauskohteissa, joissa takuu on voimassa, menettelytapa poikkeaa 
esitetystä, koska vastuu olosuhdeongelmista on urakoitsijalla. 

 

2 TEHTÄVÄT JA VASTUUT PROSESSIN ERI VAIHEISSA 

Kaikista havaituista olosuhdeongelmista tehdään ilmoitus GM-huoltokirjaan (Granlund Manager). 
Tehtävään ilmoitukseen kuuluu pakollinen liite (liite 1). 

Sisäilma-asioiden menettelytapaprosessi voidaan jaotella pääpiirteittäin viiteen eri vaiheeseen: 

1. Ongelman havaitseminen ja ilmoitus GM-huoltokirjaan 

2. Kiinteistönhoidon ja siivouksen tarkastukset 

3. Tarkastusryhmän tarkastus 

4. Korjaustoimenpiteet ja vaativammat tutkimukset 

A. Korjaustoimenpiteet tarkastusryhmän raportin pohjalta (Kunnossapito) 

B. Vaativammat tutkimukset (Sisäilmapalvelut) 

C. Elinkaarta jatkavat ja peruskorjauskohteet (Suunnittelupalvelut) 

5. Seuranta ja prosessin päättyminen 

Vaativammat kohteet siirtyvät pääsääntöisesti sisäilmapalveluille. Jos kohteeseen on tulossa 
elinkaarta jatkava korjaus tai peruskorjaus viiden vuoden sisällä, se siirtyy tarkastusryhmältä 
suunnittelupalveluille. 
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Ongelman havaitsemisen jälkeen kaikilla tehtävillä toimenpiteillä pyritään nopeaan ongelman 
poistamiseen, eikä seuraava vaihe ole aina välttämätön. Toimenpiteiden onnistumiset arvioidaan 
yhteistyössä tilojen käyttäjän kanssa. 

 

2.1 Ongelman havaitseminen ja ilmoitus GM-huoltokirjaan  

Työntekijä ilmoittaa olosuhdeongelmiin liittyvästä havainnosta tai oireilusta esihenkilölleen. 
Esihenkilö (kouluissa rehtori ja päiväkodeissa varhaiskasvatusyksikön johtaja) laatii 
sisäilmapalvelupyynnön sähköiseen Granlund Manager -huoltokirjaan, johon liitetään sisäilmasto-
olosuhteet-kyselylomake (liite 1). Tilannetta kuvaava kyselylomake (liite 1) on pakollinen 
sisäilmapalvelupyynnössä.  

Myös Tilapalvelujen edustaja voi tehdä palvelupyynnön havaitessaan kohteessa ongelmia. 
Palvelupyyntöön kootaan kaikki olosuhteisiin liittyvät havainnot koko kiinteistöstä sisältäen 
käyttäjien oireilun ja kokemukset sisäilmasto-olosuhteista. Ohjeet palvelupyynnön tekemiseen 
löytyvät Essistä (linkki). Tarkastusraportit ja prosessin päättyminen kirjataan GM-huoltokirjaan. 

Esihenkilö ohjaa oireilevat työntekijät työterveyspalveluun. Koulujen oppilaat ohjataan 
kouluterveydenhuoltoon. Palvelutalojen asukkaat ohjataan kohteen terveyspalveluihin tai 
terveyskeskukseen. 

Espoon kaupungin työterveyspalvelujen käyttäminen on tärkeää, sillä rakennuksen terveellisyyttä 
arvioidaan osin työterveydestä saatujen tietojen perusteella. 

 

2.2 Kiinteistönhoidon ja siivouksen tarkastukset 

Kohteen kiinteistönhoitaja tarkastaa päivittäin saapuneet sisäilmapalvelupyynnöt GM-huoltokirjasta 
ja ohjaa palvelupyynnön kiinteistönhoidon palveluesimiehelle. 

Kiinteistönhoidon palveluesimies välittää palvelupyynnön asiakaspäällikölle, joka on yhteydessä 
kohteen esihenkilöön ja kertoo, miten sisäilmaprosessi etenee menettelytapaohjeen mukaan. 

Kiinteistönhoidon ja siivouksen palveluesimiehet tekevät kohteessa omat tarkastuksensa 
viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa palvelupyynnön saapumisesta sekä täyttävät omat 
tarkastusraporttinsa. Lomakkeet tallennetaan GM-huoltokirjaan palvelupyynnön liitteiksi (liite 2 
kiinteistönhoidon tarkistuslomake ja liite 3 siivouksen auditointiraportti). 

Tarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella suunnitellaan ja tehdään tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Toimenpiteiden jälkeen kiinteistönhoidon ja siivouksen palveluesimiehet käyvät 
kohteen esihenkilön kanssa läpi havainnot (liitteet 2 ja 3) sekä tehdyt toimenpiteet ja niiden 
vaikutuksen ongelman poistumiseen. Ongelman poistumisen varmistaminen vaatii yleensä oman 
seuranta-aikansa, jonka kiinteistönhoidon ja / tai siivouksen palveluesimies määrittää tilanteen 
mukaan (enintään kaksi viikkoa). Seuranta-aika ja mahdollisen jälkitarkastuksen ajankohta 
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kerrotaan kohteen esihenkilölle. Jos ongelma ratkesi tässä vaiheessa, kiinteistönhoidon 
palveluesimies varmistaa, että esihenkilö ja asiakaspäällikkö saavat tiedon asiasta. 

Mikäli kiinteistönhoidon ja siivouksen toimenpiteillä ei saada ongelmaa poistettua, kiinteistönhoidon 
palveluesimies siirtää asian GM-huoltokirjassa ”Sisäilma”-palvelualueelle ja lähettää s-postilla 
tiedon palvelupyynnöstä tarkastusryhmälle. Tarkastusryhmä ottaa asian hoitaakseen ja kysyy 
tarvittaessa lisätietoja kiinteistönhoidon palveluesimieheltä. 

Prosessivaiheen viestintävastuu: Kiinteistönhoidon ja siivouksen palveluesimiehet ja 
asiakaspäällikkö. Kohteen siirtyessä tarkastusryhmälle kiinteistönhoidon palveluesimies varmistaa 
lähtötietojen siirtymisen. 

 

2.3 Tarkastusryhmän tarkastus 

Tarkastusryhmä käy läpi kohteesta tulleen sisäilmapalvelupyynnön liitteineen (liitteet 1, 2 ja 3) sekä 
selvittää kohteen aiemmat korjaustyöt ja tulevat suunnitelmat. Palvelupyynnöt käsitellään 
tarkastusryhmän vetäjän kutsumassa palaverissa sitä mukaa kun palvelupyyntöjä tulee yhdessä 
sisäilmapalvelujen sisäilma-asiantuntijoiden kanssa, ja kohteen vaativuus arvioidaan tässä 
vaiheessa. Kohteet jaotellaan alustavasti lähtötietojen perusteella tarkastusryhmän kohteisiin ja 
vaativampiin tutkimuskohteisiin, jotka tarkastusryhmän tarkastuksen jälkeen siirtyvät 
sisäilmapalveluille tai suunnittelupalveluille. 

Tarkastusryhmä tekee rakennuksen sisä- ja ulkopuolen kunnon tarkastuksen, automaatio- ja LVI-
tekniikoiden tarkastuksen ja rakenteiden kosteusmittauksia, kunnon tarkastusta sekä 
olosuhdeseurantaa. Tarkastuksen yhteydessä keskustellaan tilojen käyttäjän kanssa, joka voi 
tarvittaessa tarkentaa ongelmien laatua. Tarkastuksen yhteydessä voidaan tehdä pieniä 
korjauksia, tilata korjaustoimenpiteitä ja lisätutkimuksia. Tarkastuksesta laaditaan raportti. 

Jos prosessi päättyy tähän, tarkastusryhmän vetäjä seuraa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta 
toimenpiteistä riippuen noin kaksi kuukautta. Toimenpiteiden onnistuminen arvioidaan yhdessä 
kohteen esihenkilön kanssa. 

Tarkastusryhmän raportissa kerrotaan tehdyt selvitykset ja toimenpiteet, tarvittavat 
jatkotoimenpiteet ja mahdolliset lisätutkimustarpeet. Raportti tallennetaan GM-huoltokirjan 
palvelupyynnön liitteeksi. 

Jos prosessi ei pääty tarkastusryhmän toimenpiteisiin, tarkastusryhmän vetäjä arvioi siirtyykö 
kohde työpäällikön nimeämälle projektinvetäjälle sisäilmakorjauksiin tai sisäilmapalvelujen 
sisäilma-asiantuntijoille lisätutkimuksia varten kuten vaativammat tutkimuskohteet. Vaativammat 
kohteet siirtyvät tarkastusryhmän tarkastuksen jälkeen sisäilmapalvelujen sisäilma-asiantuntijoille 
ja elinkaarta jatkavat korjauskohteet sekä peruskorjauskohteet suunnittelupalveluille. 
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Raportin tulokset esitetään projektinvetäjälle, sisäilma-asiantuntijalle, asiakaspäällikölle, kohteen 
kiinteistönhoidon palveluesimiehelle, kiinteistönhoitajalle ja tarvittaessa Tilapalvelujen muille 
asiantuntijoille. Elinkaarta jatkavissa korjauskohteissa ja peruskorjauskohteissa raportin tulokset 
esitetään lisäksi suunnittelupalveluille. Suunnittelupalveluissa vastuullinen asiantuntija valitaan 
palvelupyynnön painopisteen mukaan (rakennesuunnittelu, LVI-tekniikka). Kun raportti on käsitelty 
sisäisesti Tilapalveluissa, tarkastusryhmän vetäjä esittelee raportin tulokset kohteen esihenkilölle ja 
projektinvetäjä kertoo samalla tulevista toimenpiteistä. Tiedotteet ja raportit julkaistaan myös 
espoo.fi sivustolla. 

Prosessivaiheen viestintävastuu: Tarkastusryhmän vetäjä lähettää sähköpostin kohteen 
esihenkilölle ja asiakaspäällikölle tutkimusten alkamisesta, aikataulusta ja mahdollisesta prosessin 
päättymisestä. Tarkastusryhmän vetäjä yhteistyössä asiakaspäällikön kanssa tiedottaa raportin 
valmistumisesta. Raportin tulokset tiedotetaan Tilapalvelut/toimisto-jakelulla ja sidosryhmille 
(työterveys, työsuojelu, ympäristöterveys ja kouluissa kouluterveys). Projektinvetäjä yhteistyössä 
asiakaspäällikön kanssa tiedottaa kohteen esihenkilölle, kun korjaukset alkavat. Kohteen 
esihenkilö vastaa tiedottamisesta henkilökunnalle ja tilojen käyttäjille. 

 

 

2.4 Korjaustoimenpiteet ja vaativammat tutkimukset 

A. Korjaustoimenpiteet tarkastusryhmän raportin pohjalta (Kunnossapito) 

Tarkastusryhmän vetäjä on yhteydessä työpäällikön nimeämään projektinvetäjään, joka koordinoi 
kohteen korjaustoimenpiteitä. Tarkastusryhmän vetäjä käy läpi tarkastuksen tulokset ja aiemmin 
tehdyt toimenpiteet, ja varmistaa tiedon siirtymisen. 

Korjaustoimenpiteiden kesto riippuu suunniteltujen toimenpiteiden laajuudesta. Projektinvetäjä 
seuraa korjausten vaikutusta toimenpiteistä riippuen noin kuusi kuukautta. Toimenpiteiden 
onnistuminen arvioidaan yhdessä kohteen esihenkilön kanssa. Mikäli ongelma ei korjaannu 
kunnossapidon toimenpiteillä, projektinvetäjä päättää jatkotoimista yhdessä sisäilmapalvelujen 
sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. 

Prosessivaiheen viestintävastuu: Projektinvetäjä yhteistyössä asiakaspäällikön kanssa tiedottaa 
kohteen esihenkilölle, kun korjaukset alkavat ja valmistuvat, seuranta-ajan päättymisestä sekä 
mahdollisista jatkotoimista. Tiedotteet julkaistaan myös espoo.fi sivustolla. Kohteen esihenkilö 
vastaa tiedottamisesta henkilökunnalle ja tilojen käyttäjille. 
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B. Vaativammat tutkimukset (Sisäilmapalvelut) 

Tarkastusryhmän vetäjä on yhteydessä sisäilmapalvelujen sisäilma-asiantuntijaan, joka ottaa 
kohteen jatkotutkimusvastuun hoidettavakseen. Tieto siirtyy tarkastusryhmältä sisäilma-
asiantuntijalle Tilapalvelujen sisäisessä raportin esittelytilaisuudessa. 

Vaativimpien tutkimusten suunnittelusta, tilaamisesta ja valvonnasta vastaavat sisäilma-
asiantuntijat. Suunnittelupalvelujen muut resurssit antavat mahdollisesti tarvittavan lisäpanoksen 
tutkimusten teettämiseen. Tutkimukset tekee ulkoinen konsultti ja tutkimusraportin valmistuttua 
työpäällikkö nimeää kohteelle projektinvetäjän. Konsultti esittää raportin ja tutkimustulokset 
sisäilmapalveluille, projektinvetäjälle ja Tilapalvelujen muille asiantuntijoille. Tilaisuuden järjestää 
sisäilma-asiantuntija. 

Asiakaspäällikkö on tarvittaessa yhteydessä sidosryhmiin: työterveyspalveluun, työsuojeluun, 
ympäristöterveyteen ja koulujen osalta kouluterveydenhuoltoon. Sidosryhmiltä kerätään tietoja 
ongelman laadusta, kuten esimerkiksi työterveyden keräämät tiedot oireiluista. 

Tiedote raportin tuloksista lähetetään kohteen esihenkilölle ja ao. toimialan viestintäasiantuntijalle 
sekä sidosryhmille. Tiedotteet ja raportit julkaistaan myös espoo.fi sivustolla. 

Sisäilmapalvelut järjestää kohteen henkilöstölle tarvittaessa tiedotustilaisuuden, jossa tutkimusten 
tulokset esitetään. Tilaisuuteen kutsutaan myös sidosryhmien edustajat (työterveys, työsuojelu, 
ympäristöterveys ja kouluissa kouluterveys) ja kiinteistönhoitaja. Myös tila- ja asuntojaoston 
puheenjohtajistolle lähetetään tieto tiedotustilaisuuksista. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuus 
kohteen käyttäjien edustajille, kuten oppilaiden huoltajille. 

Kun tutkimustuloksista on tiedotettu, vastuu kohteesta siirtyy projektinvetäjälle, joka osallistuu 
tiedotustilaisuuksiin ja vastaa tulevista korjaustoimenpiteistä. Toimenpiteiden kesto riippuu 
suunniteltujen toimenpiteiden laajuudesta. Projektinvetäjä seuraa korjausten vaikutusta 
toimenpiteistä riippuen noin kuusi kuukautta. Seuranta voi sisältää näytteenottoja, 
sisäilmaolosuhteiden mittausta tai työntekijöiden haastattelua. Toimenpiteiden onnistuminen 
arvioidaan yhdessä kohteen esihenkilön kanssa. 

Prosessivaiheen viestintävastuu: Sisäilma-asiantuntija ja asiakaspäällikkö tiedottavat kohteen 
esihenkilöä tulevista tutkimuksista ja tutkimusten tuloksista. Raportin tulokset tiedotetaan 
Tilapalvelut/toimisto-jakelulla ja sidosryhmille (työterveys, työsuojelu, ympäristöterveys ja kouluissa 
kouluterveys). Projektinvetäjä yhteistyössä asiakaspäällikön kanssa tiedottaa kohteen 
esihenkilölle, kun korjaukset alkavat. Kohteen esihenkilö vastaa tiedottamisesta henkilökunnalle ja 
tilojen käyttäjille. 
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C. Elinkaarta jatkavat ja peruskorjauskohteet (Suunnittelupalvelut) 

Elinkaarta jatkavan korjauksen ja peruskorjauskohteen jatkotutkimusvastuu siirtyy tarkastusryhmän 
tarkastuksen jälkeen suunnittelupalveluille. Vetovastuu suunnittelupalveluissa määräytyy 
korjausten painopisteen mukaan (rakennesuunnittelu, LVI-tekniikka). Tieto siirtyy 
tarkastusryhmältä suunnittelupalveluille Tilapalvelujen sisäisessä raportin esittelytilaisuudessa. 

Rakenneinsinöörit tilaavat rakenne- ja kuntotutkimuksia korjauksia varten. Sisäilma-asiantuntijat 
antavat mahdollisesti tarvittavan lisäpanoksen tutkimusten teettämiseen. Tutkimukset tekee 
ulkoinen konsultti. Asiakaspäällikkö lähettää tiedotteen raportin tuloksista kohteen esihenkilölle. 
Tiedotteet ja raportit julkaistaan myös espoo.fi sivustolla. 

Usein kohteeseen tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä jo ennen elinkaarta jatkavaa korjausta tai 
peruskorjausta. Näistä toimenpiteistä vastaa työpäällikön nimeämä projektinvetäjä, joka osallistuu 
tiedotustilaisuuksiin. Projektinvetäjä kohteelle valitaan tässä tapauksessa tarkastusryhmän raportin 
valmistumisen jälkeen. 

Tarvittaessa suunnittelupalvelut järjestää kohteen henkilöstölle ja/tai kohteen käyttäjien edustajille, 
kuten oppilaiden vanhemmille tiedotustilaisuuden, jossa tutkimusten tulokset esitetään. 
Tilaisuuteen voidaan kutsua myös sidosryhmien edustajat (työterveys, työsuojelu, 
ympäristöterveys ja kouluissa kouluterveys) ja kiinteistönhoitaja. Myös tila- ja asuntojaoston 
puheenjohtajistolle lähetetään tieto tiedotustilaisuuksista. 

Korjausten suunnittelu etenee normaalin prosessin mukaisesti. Joissakin tapauksissa ongelmat 
voivat olla niin laajoja, ettei peruskorjausta kannata tehdä, ja tällöin kohde käsitellään 
investointiprosessissa.  

Prosessivaiheen viestintävastuu: Rakenneinsinööri ja asiakaspäällikkö tiedottavat kohteen 
esihenkilöä tulevista tutkimuksista ja tutkimusten tuloksista. Projektinvetäjä ja asiakaspäällikkö 
tiedottavat kiireellisistä toimenpiteistä kohteen esihenkilölle, joka vastaa tiedottamisesta 
henkilökunnalle ja tilojen käyttäjille. 

 

2.5 Seuranta ja prosessin päättyminen 

Ongelman poistumisen varmistaminen vaatii oman seuranta-aikansa prosessin eri vaiheissa. 

 Kun prosessi päättyy kiinteistönhoidon tarkastukseen: Kiinteistönhoidon ja / tai 
siivouksen palveluesimies määrittävät seuranta-ajan (enintään kaksi viikkoa) tehtyjen 
toimenpiteiden perusteella. Seuranta-aika ja mahdollisen jälkitarkastuksen ajankohta 
kerrotaan kohteen esihenkilölle. 

 Kun prosessi päättyy tarkastusryhmän tarkastukseen: Tarkastusryhmän vetäjä seuraa 
toimenpiteiden vaikutusta ja sisäilmaolosuhteita toimenpiteistä riippuen noin kaksi 
kuukautta. Toimenpiteiden onnistuminen arvioidaan yhdessä kohteen esihenkilön kanssa. 



 

11.5.2022 9 (14) 

   
 

 

 Kun prosessiin on nimetty projektinvetäjä: Projektinvetäjä seuraa korjausten vaikutusta 
toimenpiteistä riippuen noin kuusi kuukautta. Sisäilmaolosuhteita voidaan seurata 
jatkuvatoimisilla mittalaitteilla tai seurantanäytteillä. Toimenpiteiden onnistuminen 
arvioidaan yhdessä kohteen esihenkilön kanssa. Asiakaspäällikkö on yhteydessä 
kohteeseen seuranta-aikana. Seuranta-ajan lopussa kohteeseen lähetetään Tilapalvelujen 
olosuhdeongelmien ratkaisun asiakaskysely. 

Prosessi päättyy seuranta-ajan jälkeen. Projektinvetäjä ilmoittaa prosessin päättymisestä kohteen 
esihenkilölle puhelimitse tai s-postilla. Prosessin päättymisestä ilmoitetaan aina myös 
asiakaspäällikölle. 

 

2.6 Tilapalvelujen keskeiset työroolit prosessissa 

Asiakaspäällikkö: Vastaa asiakassuhteiden hoidosta ja toimii yhdyshenkilönä kohteiden 
esihenkilöiden ja Tilapalvelujen välillä. Osallistuu tiedotustilaisuuksiin. On tarvittaessa yhteydessä 
sidosryhmiin, kun kerätään tietoja ongelman laadusta. 

Kiinteistönhoidon palveluesimies: Tekee kohteessa kiinteistönhoidon tarkastuksen, jonka 
havaintojen perusteella suunnittelee tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa siirtää kohteen 
tarkastusryhmälle. Seuraa korjaavien toimenpiteiden vaikutusta, jos kohde ei siirry 
tarkastusryhmälle. 

Kiinteistönhoitaja: Tarkastaa sisäilmapalvelupyynnöt GM-huoltokirjasta ja ohjaa palvelupyynnöt 
kiinteistönhoidon palveluesimiehelle. 

Korjauspäällikkö: Nimeää projektinvetäjän korjauskohteisiin työpäällikön ollessa estynyt. 

Projektinvetäjä: Koordinoi sisäilmakohteen korjauksia ja vastaa korjausten viestinnästä. 
Projektinvetäjänä voi toimia projektipäällikkö, rakennusmestari, talotekniikka- tai 
rakennusautomaatioasiantuntija. Vaativammissa kohteissa projektinvetäjäksi pyritään nimittämään 
projektipäällikkö ja hän vastaa kokonaisvaltaisesti kohteesta: tutustuu kohteen korjaushistoriaan, 
koordinoi suunnittelun etenemisen vaativammissa korjauksissa ja seuraa korjaustoimenpiteiden 
etenemistä. Projektinvetäjä kutsuu koolle korjausten aloituskokouksen, jossa esitetään 
korjaustoimenpiteet aikatauluineen, ja johon kutsutaan kohteen esihenkilö. Näissä kohteissa 
projektinvetäjä myös seuraa korjausten valmistumisen jälkeen tehtyjen korjausten vaikutusta 
toimenpiteistä riippuen noin kuuden kuukauden ajan. Ilmoittaa prosessin päättymisestä kohteen 
esihenkilölle tai tekee ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi, mikäli toimenpiteet eivät ratkaise ongelmia. 
Tiedottaa yhdessä asiakaspäällikön kanssa kohteen esihenkilöä sekä tarvittaessa sidosryhmiä 
tehdyistä töistä ja tulevista toimenpiteistä. 

Projektipäällikkö: Toimii vaativammissa korjauskohteissa projektinvetäjänä. Osallistuu 
työmaakokouksiin. Järjestää korjauksiin liittyviä tiedotustilaisuuksia. 
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Rakenneinsinööri: Tilaa rakenne- ja kuntotutkimuksia elinkaarta jatkavaa korjausta ja 
peruskorjausta varten. Laatii niihin liittyvät tiedotteet ja järjestää tiedotustilaisuudet, joissa 
tutkimuksia esitellään. 

Rakennusmestari: Vastaa korjaustöiden tilauksesta, toteutuksesta ja seurannasta. Kutsuu koolle 
työmaakokoukset, joihin kutsutaan kohteen esihenkilö. Voi myös toimia projektinvetäjänä. 

Siivouksen palveluesimies: Tekee kohteessa siivouksen tarkastuksen, jonka havaintojen 
perusteella suunnittelee tarvittavat korjaavat toimenpiteet. 

Sisäilma-asiantuntija: Tilaa sisäilmatutkimukset sekä laatii niihin liittyvät tiedotteet ja järjestää 
tiedotustilaisuudet, joissa tutkimuksia esitellään. Päättää ilmanpuhdistimien ja sinisten valojen yms. 
sijoittamisesta kohteisiin. Pyytää tarvittaessa työterveyttä teettämään oirekyselyn. Päättää myös 
muiden mahdollisten oirekyselyjen tilaamisesta. 

Tarkastusryhmä: Tarkastusryhmään kuuluu talotekninen ja rakennustekninen asiantuntija, 
automaatioasiantuntija, kiinteistönhoidon erityisasiantuntija ja LVI-asiantuntija. Tekee kiinteistöjen 
tarkastuksia ja selvityksiä sekä pieniä korjauksia. Tilaa tarvittaessa tarkastuksissa havaittujen 
akuuttien vikojen korjauksia sekä lisätutkimuksia. Seuraa tehtyjä sisäilmapalvelupyyntöjä yhdessä 
sisäilmapalvelujen kanssa. 

Tekninen isännöitsijä: Käsittelee aluehallintoviraston ja ympäristöterveyden tarkastusraportteja ja 
koostaa tarvittaessa vastaukset raportissa havaittuihin puutteisiin. 

Työpäällikkö: Nimeää projektinvetäjän korjauskohteisiin. Toimii tarkastusryhmän ja 
projektipäälliköiden esihenkilönä. 

Viestintäasiantuntija: Toimii tiedottamisen asiantuntijana ja hyväksyy lähetettävät tiedotteet. 
Vastaa tiedotteiden julkaisemisesta espoo.fi sivustolla. 

 

3 KESKEISET SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖ 
OLOSUHDEASIOISSA 

Ajankohtaiset sisäilma-asiat käsitellään kuukausittain kaupunginhallituksen alaisessa tila- ja 
asuntojaostossa. Kokousta edeltää Tilapalvelujen sisäinen tilanneseinä, jossa käydään läpi 
kaikkien sisäilmakohteiden tilanne. Lisäksi esitysmateriaaliin liitetään kohteet, joissa 
aluehallintovirasto ja Espoon seudun ympäristöterveys ovat tehneet tarkastuksia. 

Kunnossapidon tiedotuspalaveri sisäilma-asioista järjestetään kerran viikossa. 
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3.1 Moniammatillinen sisäilmaryhmä (MASI) 

Moniammatillisen sisäilmaryhmän tehtävänä on olla monialaisen osaamisen yhteistyöfoorumi 
työpaikan toimitilojen sisäilmaolosuhdeasioiden kehittämisessä ja käsittelyssä. Ryhmän 
tarkoituksena viestittää ajankohtaisista asioista eri toimialojen ja tulosalueiden (KYT, KOTO, 
HYTET, konsernihallinto, elinvoima) sekä eri toimijoiden (työterveyspalvelut, kouluterveydenhuolto, 
työsuojelu, ympäristöterveys) ja Tilapalvelujen välillä. 

MASI-ryhmän tehtävän on tiedon jakaminen ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen sisäilmasto-
ongelmien käsittelyyn. Ryhmä kokoontuu Tilapalvelujen koolle kutsumana 4–8 kertaa vuodessa.  

 

3.2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä 

 Päätehtävänä on varmistaa hyvä tiedonkulku sisäilmakohteessa 

 Sisäilmapalvelut perustaa ryhmän tarvittaessa 

 Korjausprojektille nimetty projektinvetäjä toimii kohdekohtaisen sisäilmaryhmän 
puheenjohtajana ja lähettää kokouskutsut 

 Ryhmään kutsutaan kohteen esihenkilö ja henkilökunnan edustaja, työterveys, 
ympäristöterveys, työsuojelu, kouluissa kouluterveydenhoito ja vanhempainyhdistyksen 
edustaja. Tilapalveluista sisäilmaryhmään osallistuu projektinvetäjä, sisäilma-asiantuntija, 
asiakaspäällikkö, joka toimii kokouksen sihteerinä, siivouksen edustaja ja kohteen 
kiinteistönhoitaja. Tarvittaessa voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. 

 Kokouksen asialistamalli on liitteessä 8 

 

3.3 Työterveyspalvelut 

 Toimittaa pyydettäessä sisäilma-asioihin liittyvät havainnot oireilevien määristä, oireiden 
syistä, oirekyselyjen tulokset ja tieto tiloista, joissa oireillaan 

 

3.4 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

 Toimittaa pyydettäessä sisäilma-asioihin liittyvät havainnot oireilevien määristä, oireiden 
syistä ja tieto tiloista, joissa oireillaan 
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3.5 Työsuojelu 

 Vastaa työsuojelusta työnantajan edustajana 

 Edistää työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta 

 

3.6 Ympäristöterveys (terveydensuojeluviranomainen) 

 Arvioi tilojen terveellisyyttä tekemiensä tarkastuskäyntien perusteella 

 Antaa toimialan tai Tilapalvelujen pyynnöstä lausunnon tilojen terveellisyydestä 

 Lähettää tiedot tekemistään selvityksistä Tilapalvelujen tekniselle isännöitsijälle 

 

4 VIESTINTÄ 

Olosuhdeongelmien ratkaisuista ja niiden etenemisestä kertovasta viestinnästä vastaa 
tarkastusryhmän vetäjä (tarkastusryhmän raportit ja seuranta, jos prosessi päättyy 
tarkastusryhmän toimenpiteisiin), tutkimuksen tilaaja (sisäilmapalvelut tai suunnittelupalvelut) tai 
projektinvetäjä (korjaukset) yhteistyössä asiakaspäällikön, viestintäasiantuntijan sekä kohteen 
esihenkilön kanssa. Tilapalvelujen viestintäasiantuntija vastaa julkaisuista espoo.fi sivustolla. 

Viestintä henkilöstölle, huoltajille ja tilojen käyttäjille 

Asiakaspäällikkö toimittaa tiedotteen kohteen esihenkilölle ja ao. toimialan viestintäasiantuntijalle. 
Kohteen esihenkilö (kouluissa rehtori ja päiväkodeissa varhaiskasvatusyksikön johtaja) hoitaa 
tiedotteen jakelun henkilöstölle ja huoltajille (koulut ja päiväkodit) sekä muille mahdollisille tilojen 
käyttäjille. 

Tilapalvelujen toimitusjohtaja tekee päätöksen mediatiedotteesta, jonka laatii viestintäasiantuntija. 

Tiedotteet ja raportit julkaistaan espoo.fi sivustolla. 

Verkkosivut 

Tiedotteet ja raportit julkaistaan Espoon kaupungin verkkosivuilla Sisäilmakorjaukset kohdassa. 

http://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakentaminen 
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Tiedotustilaisuudet 

Vaativissa sisäilmakorjauskohteissa järjestetään tiedotustilaisuuksia henkilöstölle ja/tai huoltajille, 
joissa käsitellään kohteen sisäilmaongelmia, tehtyjä tutkimuksia, korjaustoimenpiteitä, aikataulua ja 
mahdollista väistöön siirtymistä. Tutkimuksen tilaaja tai projektinvetäjä arvioi tarpeen tilaisuuden 
järjestämisestä ja kutsuu tilaisuuden koolle yhteistyössä kohteen esihenkilön kanssa. 

Tutkimuksen tilaaja tai projektinvetäjä lähettää tiedon tiedotustilaisuuksista tila- ja asuntojaoston 
puheenjohtajistolle ja työsuojeluun, tarvittaessa työterveyteen ja ympäristöterveyteen. 

 

5 OHJEITA KÄYTTÄJILLE 

Tilapalvelut-liikelaitoksen kiinteistöjen käyttäjät tai ulkopuoliset eivät saa tuoda tai tilata toimitiloihin 
ilmanpuhdistukseen tarkoitettuja laitteita (koskee myös ilmankostuttimia, jäähdyttimiä ja 
viherseiniä) eikä tutkimuksia. Tilapalvelut-liikelaitos tilaa tarvittaessa kiinteistöihinsä 
ilmanpuhdistimet tehtyjen tutkimusten ja tekemänsä kokonaisarvioinnin perusteella. 

Ohjeita tilojen käyttäjille: 

- Kaikki puhdistettavat vaakapinnat täytyy jättää vapaaksi siivouksen helpottamiseksi. 
Säilytyksessä tulee välttää avohyllyjä ja suosia ovellisia kaappeja. 

- Toimitiloihin ei saa tuoda alkuperäisistä suunnitelmista poikkeavia irtokalusteita, mattoja ja 
viherkasveja ilman lupaa. Poikkeaviin sisustusratkaisuihin pitää saada kiinteistön omistajan 
lupa. Tilapalveluilla on oikeus poistattaa ylimääräiset irtokalusteet, matot ja viherkasvit. 

- Opetuksessa käytettävien kasvien, täytettyjen eläinten ja muiden luonnontuotteiden 
käytössä huomioidaan niiden säilytys ja niiden aiheuttama mahdollinen sisäilmahaitta. 

- Tilojen oikea käyttö: noudatetaan tilakohtaisia suositeltuja henkilömääriä, ei oteta varastoja 
käyttöön työskentelytiloiksi. 

Ennakoiva toiminta on erittäin tärkeää. Jokaisen tulee kohteessa työskennellessään kiinnittää 
huomiota rakennuksen, laitteiden tai muiden asennusten puutteisiin ja niiden virheelliseen 
toimintaan tai puutteelliseen huoltoon, ja ilmoittaa puutteista GM-huoltokirjaan. 
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6 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

Kaupungin tilojen sisäilma-asiat https://www.espoo.fi/fi/kaupungin-tilojen-sisailma-asiat 

Täältä löytyy Usein kysytyt kysymykset (pdf) ja Väistötilaperiaatteet (pdf) sekä muuta lisätietoa 
sisäilmasta. 

Työterveyslaitoksen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja 
homevauriokorjausten jälkeen 

 

7 LIITTEET 

1. Sisäilmasto-olosuhteet-kyselylomake (palvelupyynnön pakollinen liite) 

2. Kiinteistönhoidon tarkistuslomake 

3. Siivouksen auditointiraporttimalli 

4. Olosuhdeongelmien ratkaiseminen, prosessikaavio 

5. Vuokra- ja osaketilojen menettelytapaohje 

6. Elinkaarikohteiden menettelytapaohje 

7. PPP-kohteiden menettelytapaohje 

8. Kohdekohtaisen sisäilmaryhmän asialistamalli 

 

 


