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1 Johdanto  
 

Sisäilmaosaamisen osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa ra-
kennusalalla sekä kuntien kiinteistö- ja rakentamistehtävissä toimivien 
ammattilaisten sisäilmaosaaminen ja tunnistaa osaamisvajeita. 

1.1 Kartoituksen kohde ja tavoitteet  
Valtioneuvoston kanslian, sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön sekä opetus- ja kult-
tuuriministeriön yhteinen Terveet tilat 2028 -ohjelma painottuu sisäilman laatuun julkisissa raken-
nuksissa. Ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oirei-
levien hoitoa ja kuntoutusta. 10-vuotisen ohjelmakauden aikana tarkoituksena on vakiinnuttaa kiin-
teistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, turvallisuus, sopivuus käyttötarkoitukseensa 
ja käyttäjien kokemukset arvioidaan säännöllisesti. (VNK 2018.) Tämän saavuttamiseksi tarvitaan 
riittävä osaamistaso. 

Yksi Terveet tilat 2028 -ohjelman aloitustoimenpiteistä on sisäilmaongelmiin liittyvän osaamisen 
kartoitus, johon tällä raportilla vastataan. Tavoitteina on kartoittaa rakennuksen eri vaiheissa: 

1) Rakennusalan suunnittelijoiden, konsulttien ja urakoitsijoiden osaaminen ja 
2) Kuntien kiinteistö- ja rakennustehtävissä toimivien ammattilaisten osaaminen. 

Monilta osin mainitut ryhmät voivat olla päällekkäisiä, mikä korostaa myös tarvetta huomioida jat-
kuvasti kokonaisuudenhallinta, jossa mukana ovat kaikki eri toimijat. Rakennusalan toimijoiden ym-
märretään tässä raportissa kattavan laajasti kaikki ne ryhmät, jotka osallistuvat rakennuksen elin-
kaaren eri vaiheiden toteuttamiseen sisäilman näkökulmasta. Kuntien osalta on huomioitu mm. 
teknisen toimen työntekijät ja muut kiinteistö- tai rakennusalan asiantuntijat ja työntekijät (ml. 
kunnossapito) sekä lisäksi kunnan rooli kiinteistön omistajana, rakennuttajana ja eri rakennusalan 
palveluiden hankkijana. Kunnissa myös tilojen loppukäyttäjän näkökulma on nostettu esiin. 

Kartoitetun osaamisen pohjalta tulee antaa ehdotuksia tunnistettujen osaamisvajeiden korjaami-
seen tähtäävistä kehittämistarpeista: 

a) Mitä tekijät ovat hidastaneet tai estäneet osaamistason nousua ja mahdollistaneet osaa-
misvajeiden syntymisen? 

b) Mitä hyviä käytäntöjä on tunnistettavissa osaamistason nostamiseksi? 
c) Mitä toimenpiteitä tarvitaan osaamistason nostamiseksi? 
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Osaamiskartoitus on yksi useista Terveet tilat 2028 -ohjelman toimenpiteistä, ja siten se vastaa 
vain rajattuun tietotarpeeseen. Tuloksia täydennetään ohjelman edetessä. 
 

1.2 Tausta 

Keskeiset havainnot: 

» Sisäilmaongelmia esiintyy paljon ja tilojen käyttäjät reagoivat ongelmiin herkästi.   

» Hyvä sisäilma ei synny itsestään. Sisäilmaan vaikuttavat rakennuksen eri järjestelmät, 
joiden tulee toimia kokonaisuutena vaihtelevissa kuormitustilanteissa. Kokonaisuuden 
hallinnan tarve korostui aiemmissakin selvityksissä.  

» Rakennuksen elinkaaren aikaiset prosessit tulee hallita suunnittelusta rakentamiseen 
ja käyttöön, mikä edellyttää kaikissa vaiheissa eri tahojen sujuvaa yhteistyötä.  

 
Kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen ja koulutus ovat monitahoinen kokonaisuus. Osaamista ei 
juuri ole kunnissa tarkasteltu puhtaasti sisäilman näkökulmasta – oletuksena on ollut, että hyvä si-
säilma toteutuu muuten onnistuneen rakentamisen tuloksena. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaikka 
rakentamisen osatekijät olisivat erikseen hallinnassa. Viihtyisä ja terveellinen sisäilma ja sen toteu-
tumisen edellytykset ovatkin saaneet viime aikoina paljon huomiota. Hyvä sisäilmasto kuvaa parhai-
ten rakennuksen olennaisimman tarkoituksen toteutumista: Tuottaa turvalliset, terveelliset, viih-
tyisät ja tuottavat olosuhteet tilojen käyttäjille. 

Kuntien hallinnoimien rakennusten merkitys korostuu terveellisen sisäilman ylläpidossa. Selvityksen 
mukaan noin joka viides työikäinen nainen ja joka kymmenes työikäinen mies kokee saaneensa oi-
reita työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana. Työpaikoilla oireilua on huomatta-
vasti enemmän kuin kotona. Eniten oireita koettiin hoito- ja opetusalalla kunnissa. Oireilu työpai-
koilla lisääntyi vuosina 2011–12 ja 2015–17 verrattuna aikaisempaan aineistoon vuosilta 1996–99.1 

Paitsi tekijöiden, myös tilaajapuolen osaaminen vaikuttaa olennaisesti rakennusten sisäympäristön 
toteutuksen tasoon. Esimerkiksi kuntien tietotaso ja resurssit vaihtelevat suuresti. Yhteistyö moni-
puolisesti erilaisten toimijoiden kanssa ja vuorovaikutuksen syventäminen nähdään tärkeäksi2. 

 

 

                                                        

1 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Selvitys: Sisäilmaan liittyvät oireet yleisempiä työpaikalla kuin kotona. 
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-sisailmaan-liittyvat-oireet-yleisempia-tyopaikalla-kuin-kotona 
2 Putus, T., Satakuntahanke. Artikkeli 4.6.2019. https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/satakunta-hanke-tutkimusta-si-
sailmaongelmien-ratkaisemiseksi 
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Seuraavassa on nostoja kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskartoituksen esiselvityksestä3: 

§ Kiinteistö- ja rakennusalan muutokset aiheuttavat lisääntyviä vaatimuksia osaamiseen 
ja sen kehittämiseen. 

§ Julkisten organisaatioiden nopea muutos palvelujen tuottajista tilaajiksi heijastuu henki-
löstön osaamistarpeisiin. 

§ Alan pohjakoulutuksen tarpeenmukaisuutta ja sisältöä tulisi arvioida uudelleen. 
§ Kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan yhteinen näkemys alan koulutustarpeista ja toi-

menpiteistä. 
§ Yritykset tulisi saada nykyistä paremmin mukaan opetuksen suunnitteluun ja opetussi-

sältöjen tuottamiseen. 
 

Esiselvityksen mukaan sisäilmaan liittyviä haasteita ovat esimerkiksi: 

§ Kokonaisuuksien hallinta 
§ Korjausrakentaminen, uudet teolliset menetelmät, kestävän kehityksen periaatteet  
§ Olemassa olevan tiedon siirto rakennusalan eri toimijoille 
§ Rakennusfysiikan ymmärtäminen 
§ Ulkomaisen työvoima määrä kasvaa ja se vaikuttaa myös osaamiseen/toteutukseen 
§ Kokonaisvaltaista ja yhtenäistä AMK-tasoista kiinteistöalan koulutusta ei ole tarjolla 

Suomessa - Kiinteistöhuollon osaamispohjan taso 
§ Digitaalisuus ja sen työkalujen osaaminen  
§ Siivouksen ja siivottavuuden merkitys sisäilmalle 

 
Yksittäisiä osaamisvajeita voidaan nimetä rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin. Aiempien selvitysten 
perusteella voidaan hyvän sisäilman tuottamisen kannalta nostaa erityisesti merkittäviksi seuraavat 
tekijät: 

§ Kokonaisuuden hallinta 

§ Hankintaprosessi 

§ Kiinteistönhuolto 

 

Tiedon kulku oikeassa muodossa eri toimijoiden kesken liittyy läpileikkaavana näihin kohtiin. Koko-
naisuus muodostuu eri tekijöiden osaamisesta, joka voidaan saada toimivaksi vain riittävällä tie-
donsiirrolla eri toimijoiden välillä. Hankintaan erikoistuneet toimijat eivät voi hallita kaikkea sisäil-
maan liittyvää, joten asiantuntijoiden, käyttäjien ja omistajien näkemys tulee saada liitettyä mu-

                                                        

3 Mykkänen, T. Kiinteistö- ja rakennusala. Osaamiskartoituksen esiselvitys. 2019. 
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kaan hankinnan toteuttamiseen. Kiinteistönhuolto tarvitsee tuekseen riittävää ohjeistusta voidak-
seen toimia oikein eri tilanteissa.  
 

1.3 Menetelmät ja aineistot 
Kiinteistö- ja rakennusalan sekä kuntien kiinteistö- ja rakennustehtävissä toimivien ammattilaisten 
sisäilmaosaamiskartoitus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ajalla 
8/2019–2/2020. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jossa edustettuina ovat olleet opetus- ja kulttuu-
riministeriö, Opetushallitus, aluehallintovirastot ja Museovirasto. 

Kartoituksen läpileikkaavina näkökulmina huomioidaan koko toimijaketjun kokonaisvaltainen osaa-
mistaso, yhteistyö ja tiedonsiirtyminen, sillä yksittäisten toimijoiden osaamisen tarkastelu ei vielä 
tuota vastauksia riittävän onnistuneesta kokonaisuudenhallinnasta. Kiinteistönomistajan ja han-
kintojen toteuttajan rooli kokonaisuudessa on keskeinen, sillä vaikka eri rakennusalan toimijoilla 
osaamista olisikin riittävästi, täytyy se saada hyödynnettyä oikea-aikaisesti ja täysimääräisesti. 

Kartoituksessa on pyritty määrittämään osaamistarpeita, joita toimijat eivät itsekään välttä-
mättä tunnista ja joita ei siten ole mielekästä kysyä suoraan arvioitavalta kohteelta. Työkaluina on 
hyödynnetty eri toimijoiden roolit ja rakennuksen elinkaaren vaiheet jäsentävää luokitusta, jota on 
täydennetty työn edetessä ja tiedon karttuessa. Kartoituksen pohjana on käytetty seuraavaa mat-
riisia, joka määrittää toimijat ja prosessin eri vaiheet. 

 

Taulukko 1 Osaamisen kartoittamisen kehys: toimijat ja työvaiheet. 

Suunnittelu Hankinta Rakentaminen Käyttö ja ylläpito
Korjaaminen ja 

perusparantaminen
Kiinteistönomistajat

Hankintaosaajat

Rakennustarkastus

Pääsuunnittelijat

Suunnittelijat

Rakentajat

Toteutuksen ajan valvojat

Kuntotutkijat

Sisäilmapalvelut
(sisäilman seurantapalvelut 
yms.)
Tekninen käyttö ja ylläpito

Tilojen käyttäjät
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Toteutetuissa aluetyöpajoissa haettiin osaamistarpeita ja ratkaisuja, joilla voidaan edetä tunniste-
tuista haasteista nykytilan vahvuudet huomioiden kohti ”ideaalimallia”, tilannetta, jossa kaikkien 
toimijoiden toiminta tukee hyvän sisäilman kokonaisuutta. 

Sisäilmaosaaminen kytkeytyy tiiviisti rakennuksen elinkaaren vaiheiden toimenpiteisiin ja siksi myös 
tässä raportissa osaamista käsiteltäessä sivutaan rakentamisprosessin muita tekijöitä ja haas-
teita. 

Raportin sisältö perustuu monikanavaiseen tiedonkeruuseen. Hyödynnettyjä aineistoja ovat kirjalli-
set materiaalit, asiantuntija-, kunta- ja yrityshaastattelut, sähköiset kyselyt kunnille ja rakennus-
alan suunnittelijoille, konsulteille ja urakoitsijoille sekä alueelliset työpajat näille samoille kohderyh-
mille. 

Kirjallisina materiaaleina hyödynnettiin viimeaikaisia sisäilmaa käsitteleviä tutkimuksia, selvityksiä 
ja raportteja, erityisesti osaamiskartoituksen esiselvityksen (Mykkänen 2019) sisältöjä ja liitteitä 
hyödyntäen. 

Asiantuntijahaastatteluja toteutettiin kolmessa vaiheessa, jotka osin sivuavat toisiaan. Alkuvai-
heen taustoittavia asiantuntijahaastatteluja toteutettiin Terveet tilat -yhteistyöryhmälle, keskei-
sille viranomaisille ja sisäilmaasiantuntijoille. Asiantuntijahaastatteluissa edustettuina olivat edel-
listen lisäksi kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt sekä kiinteistö- ja rakennusalan edustajat. Lisäksi 
haastateltiin sisäilma-asioissa profiloituneita kuntatoimijoita. Yhteensä haastatteluja toteutettiin 
18 eri organisaation edustajille. 

Kartoituksessa toteutettiin eri vastaajaryhmille räätälöity sähköinen kysely, jonka kohderyhmänä 
olivat suunnittelijat, konsultit ja urakoitsija sekä kuntien kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset. 
Kyselyä levitettiin marraskuussa 2019 kuntien kirjaamoiden ja etujärjestöjen välityksellä sekä suo-
raan noin 80 yritykselle. Vastauksia kertyi yhteensä 530 kappaletta 200 eri kunnasta ja kaikista 
maakunnista. Yrityksiä vastaajista oli 66. 

Työn loppuvaiheessa tuloksia esiteltiin ja osaamista käsiteltiin aluetyöpajoissa Espoossa, Tampe-
reella, Kuopiossa ja Oulussa. Noin 2,5 tunnin työpajoihin osallistui edustajia 49 yrityksestä, järjes-
töstä, kunnasta tai tutkimuslaitoksista. Pienryhmäkeskusteluissa käsiteltyjä teemoja olivat 1) si-
säilman haasteet, 2) Nykyiset osaamisvahvuudet ja 3) Osaamistarpeet ja ratkaisut kohti ideaaliti-
laa. 

Raportin luvussa 2 esitellään ensin sisäilmaosaamisen merkittävimpiä haasteita kokonaisuutena 
(2.1) ja yksityiskohtaisemmin rakennuksen elinkaaren vaiheittain (2.2). Näiden tarkastellaan koko-
naisuudenhallinnan sekä tiedonkulun ja viestinnän läpileikkaavia teemoja (2.3). Yhteenveto havain-
noista ja keskeiset kehittämistarpeet on esitetty luvussa 3. Selvityksen tiedonkeruun kyselyaineisto 
on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteissä.  
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2 Osaamisen nykytila ja kehittä-
mistarpeet 

 

Tässä luvussa esitellään ensin yhteenvetona merkittävimpiä osaamis-
vajeita asiantuntijakyselyn perusteella ja sen jälkeen osaamista raken-
nuksen elinkaaren eri vaiheiden osalta sekä läpileikkaavissa teemoissa. 

2.1 Merkittävimmät osaamisvajeet 

Keskeiset havainnot 

» Rakennuksen elinkaaren merkittävimpien ongelmakohtien katsotaan sijoittuvan tilo-
jen käytön ja ylläpidon sekä rakentamisen vaiheisiin. Vaikka yksittäisiä osaamisvajei-
den kohtia voidaankin tunnistaa, ovat ongelmat useimmiten kokonaisuudenhallin-
nassa. 

» Rakennustarkastus ja rakentajat osallistuvat vähiten hyvän sisäilman kokonaisuuden 
edistämiseen tai tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa aiheeseen liittyen. 
Vain harvat toimijaryhmät tekevät yhteistyötä hankkijoiden kanssa. 

 

Oman osaamisen ja sen riittävyyden arviointi suhteessa hyvän sisäilmaston kokonaisuuteen ei ole 
selvää, eikä sitä ole mielekästä kysyä suoraan arvioinnin kohteena olevilta toimijoilta. Kartoituk-
sessa on hyödynnetty osaamisluokitusta osaamisvajeiden tunnistamiseksi suhteessa toisiinsa ja 
tiedonkeruun jäsentämiseksi. Luokitus pitää sisällään rakennuksen elinkaaren eri vaiheet ja eri toi-
mijoiden tehtävät niissä, ja sitä on täydennetty työn edetessä.  

Kartoituksessa kunnille ja kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille toteutetussa kyselyssä asian-
tuntijavastaajilta kartoitettiin ensin ne teemat, joihin heidän voidaan olettaa pystyvän vastaa-
maan perustellusti joko työssään tai muualta saadun kokemuksen perusteella. Näistä teemoista 
esitettiin joukko väittämiä, joihin oli mahdollista vastata täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä -
vaihtoehdoista.  
Vastauksista ei voi päätellä sitä, miten yleistä osaamisvajeen esiintyminen on. Sen sijaan niistä käy 
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ilmi, mitä osaamisvajeita pidetään merkityksellisimpinä. Oheisessa esimerkissä (kuva 1) rakenta-
misvaiheen toimenpiteistä erottuu hinnan ja laadun välinen painotus. Kaikki tulokset on esitelty ra-
portin liitteessä, ja niitä käsitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

Rakennuksen elinkaarella merkittävim-
pien prosessin osien ongelmakohtien kat-
sotaan sijoittuvan tilojen käytön ja ylläpi-
don sekä rakentamisen vaiheisiin. Kun ky-
selyvastaajat painottivat tärkeimpiä ke-
hittämiskohtia, esiin nousivat tilojen 
käyttö ja ylläpito ja niihin kuuluvat kiin-
teistönomistajien sekä kiinteistön teknis-
ten käyttäjien ja tilojen käyttäjien roolit. 
Toinen osaamisvajeiden keskittymä sijoit-
tuu rakentamiseen ja rakentamisen ajan 
valvontaan. Lisäksi suunnitteluvaihe pää-
suunnittelijoiden ja suunnittelijoiden teh-
tävissä erottuu vastauksista. Kokonai-
suutena kiinteistönomistajilla (ml. kunnan 
päätöksenteko) on jonkin verran osaa-
misvajeita kaikissa rakentamisen elinkaa-
ren vaiheissa. (Taulukko 2) 

Suunnittelu Hankinta Rakentaminen Käyttö Peruskorjaus

Kiinteistönomistajat 13 % 17 % 10 % 40 % 25 %

Rakennustarkastajat 6 % 1 % 8 % 1 % 6 %

Pääsuunnittelijat 22 % 1 % 3 % 3 % 5 %

Suunnittelijat 28 % 2 % 4 % 3 % 8 %

Rakentajat 3 % 2 % 45 % 1 % 13 %

Toteutuksen ajan valvojat 4 % 2 % 35 % 3 % 7 %

Hankkijat 2 % 7 % 2 % 2 % 2 %

Kuntotutkijat (kuntoarvioija, 
-tarkastaja, -tutkija jne.)

7 % 2 % 5 % 10 % 14 %

Sisäilmapalvelut
(sisäilman seurantapalvelut yms.)

4 % 1 % 1 % 14 % 3 %

Kiinteistön tekniset käyttäjät ja 
ylläpitäjät (kiinteistönhuolto, siivous) 4 % 3 % 2 % 54 % 6 %

Tilojen käyttäjät 4 % 2 % 1 % 40 % 2 %

Taulukko 2 Merkittävimmät ongelmakohdat sisäilmaosaamisessa, kun vastaajat on pakotettu valitsemaan 5 tär-
keintä ongelmakohtaa, % vastaajista (n=393).  
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7

4

7

6

5

3

4

3

3

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

kunta/kiinteistön omistaja saa tietoa valvojalta riittävästi

kunta/kiinteistön omistaja tietää perusteet tehdyille valinnoille

rakennustarkastus voi vaikuttaa sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin

rakennustarkastus valvoo toimivuuden varmistusta sisäilman 
näkökulmasta

pääsuunnittelijat huomioivat sisäympäristön/sisäilmaston muutostöiden 
hallinnassa

suunnittelijat huomioivat sisäympäristön/sisäilmaston muutostöiden 
hallinnassa

Rakentamisvaiheessa...
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2

6

4

7

8

6

47

26

31
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18

17
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12
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16

11

44
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32

43
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9

11

15

8

7

10

3

1

5

1

6

7

6

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

rakentajat painottavat laatua ennen hintaa

toteutuksen valvojat osaavat varmistaa toimivuuden eri käyttötilanteissa 
sisäilman näkökulmasta

toteutuksen valvojat osaavat varmistaa paine-erotasot rakennusvaipan yli

toteutuksen valvojat osaavat varmistaa ilmanvaihdon toimivuuden

tilojen käyttäjät saavat tietoa muutoksista

tilojen käyttäjät saavat tietoa vaikutusmahdollisuuksista

tilojen käyttäjät tulevat huomioiduiksi käyttäjätarpeiden näkökulmasta

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa

Kuva 1 Esimerkki kartoituksen osaamisvajeiden tunnistamisesta. 
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Vaikka yksittäisiä osaamisvajeita voi-
daan tunnistaa rakennuksen elinkaa-
ren eri vaiheissa, lopulta kyse on koko-
naisuuden hallinnasta ja puutteista 
siinä. Useimmat kyselyssä annetut 
avovastaukset liittyivät jollakin tavalla 
kokonaisuudenhallintaan. Ongelmat 
valvonnan laadussa, hankintaosaami-
sessa, ylläpidossa ja säädössä sekä 
tiedonkulussa ovat kaikki eri osia si-
säilman kokonaisuudesta, ja kääntäen 
niiden onnistumista tarvitaan hyvän 
sisäilman toteutumiseen. Kokonaisval-
taisen hyvän sisäilman kehittämisen sijaan keskustelu suuntautuu usein yksittäisiin korjauksiin. Eri 
ulottuvuuksia on esitelty tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

Rakennustarkastus ja rakentajat osallistuvat vähiten hyvän sisäilman kokonaisuuden edistämiseen 
tai tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa aiheeseen liittyen. Rakennustarkastuksen ja ra-
kentajien osallistumista, yhteistyötä ja tiedon jakamista koskevien arvioiden keskiarvot jäävät mui-
den toimijaryhmien alapuolelle (taulukko 3). Vastaavasti pääsuunnittelijoiden osallistumista koh-
taan esitetään kriittisiä näkemyksiä. Teknisen käytön ja ylläpidon nähdään osallistuvan sisäilman 
edistämiseen, mutta samalla kuitenkin edellä tähän ryhmään kohdistui suurimpia osaamisvajeita. 

Tarkemman tarkastelun perusteella (taulukko 4) käy ilmi, että hankintavaihe ja hankkijat jäävät 
kokonaisuutena ryhmäksi, jonka kanssa eri toimijaryhmät tekevät vain hyvin vähän yhteistyötä kiin-
teistönomistajia lukuun ottamatta. Yksittäisenä huomiona esiin nousee myös siivous, jonka kanssa 
ylipäätään tehdään vähän yhteistyötä, mutta erityisen vähän näin ilmoittavat tekevänsä suunnit-
telijat. Kuitenkin siivous on yksi sisäilman kokonaisuuden osa-alueista, joka tulisi huomioida suunnit-
teluvaiheesta lähtien. 

Kuva 2 Sisäilmaosaamisen kokonaisuus kyselyn avovastauksissa. 
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Taulukko 3 Eri toimijoiden aktiivinen osallistuminen ja yhteistyö. Keskiarvo asteikolla 1–5. 

 

osallistuvat aktiivisesti ja 
jatkuvasti hyvän sisäilman 

kokonaisuuden edistämiseen
tekevät aktiivisesti yhteistyötä 

muiden toimijoiden kanssa

Kiinteistön omistajat 3,5 3,5

Rakennustarkastus 2,8 2,9

Pääsuunnittelijat 3,1 3,3

Suunnittelijat 3,3 3,5

Rakentajat 2,9 3,1

Toteutuksen ajan valvojat 3,6 3,7

Kuntotutkijat 3,5 3,5

Sisäilmapalvelut 3,6 3,6

Tekninen käyttö ja ylläpito 3,6 3,6

Tilojen käyttäjät 3,3 3,2

välittävät tarvittavaa tietoa 
muille toimijoille

saavat tarvittavaa tietoa 
muilta toimijoilta

Kiinteistön omistajat 3,3 3,4

Rakennustarkastus 3,1 3,1

Pääsuunnittelijat 3,3 3,4

Suunnittelijat 3,5 3,5

Rakentajat 3,0 3,2

Toteutuksen ajan valvojat 3,7 3,6

Kuntotutkijat 3,6 3,5

Sisäilmapalvelut 3,5 3,5

Tekninen käyttö ja ylläpito 3,6 3,6

Tilojen käyttäjät 3,5 3,2
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Taulukko 4 Eri toimijoiden välinen yhteistyö. Keskiarvo asteikolla 1–5. (Vastaajan oma rooli vasemmalla). 

Kaikki toimijat eivät vielä tunnista vastuutaan hyvän sisäilman edistämisessä. Vaikka valtaosa ky-
selyvastaajista tunnistaa, että sisäilman edistäminen kuuluu vastaajan tehtäviin, jopa 10 prosent-
tia kyselyvastaajista on vastakkaista mieltä. Näihin vastaajiin kuuluu myös esimerkiksi teknisiä 
isännöitsijöitä, teknisiä johtajia ja terveystarkastajia. Lähtökohtaisesti kyselyä on levitetty vain si-
säilman edistämisestä vastaaville asiantuntijoille, joista lähes jokaisen tehtäviin tämän tulisi kuu-
lua. 

 

Kuva 3 Näkemyksiä sisäilman edistämisestä. 

 
Kokonaisuuden hallinta nousi tuotetun aineiston perusteella merkittävimmäksi ongelmaksi ja osaa-
misvajeeksi. Hyvän sisäilman nykyistä kattavampi saavuttaminen edellyttää merkittävää kokonai-
suuden hallinnan ymmärrystä ja osaamista. Kokonaisuuden hallinta on käsitteenä jossain määrin 
monitulkintainen, ymmärrys voi vaihdella esim. sen mukaan mitä rakennuksen elinkaaren vaihetta 
tarkastellaan. Olennaista kokonaisuuden hallinnassa on koko pressille yhteinen päämäärä, tässä 

Oma roolini / 
yhteistyötaho

Kiinteistön-
omistaja/ 

kunta Hankkijat

Rakennus-
tarkas-

tajat
Pääsuunnit-

telijat
Suunnit-

telijat Rakentajat

Toteutuk-
sen ajan 
valvojat

Kunto-
tutkijat

Sisäilma-
palvelut

Kiinteistön 
tekniset 

käyttäjät 
ja 

ylläpitäjät Siivous
Tilojen 

käyttäjät

Kiinteistönomistajan
tehtävät 4,35 3,31 3,11 3,44 3,51 3,48 3,78 3,60 2,87 3,82 3,22 3,55

Rakennustarkastus 4,19 2,15 2,77 2,48 2,67 2,62 2,75 3,29 2,52 3,19 2,92 3,39

Rakennusten 
suunnittelu 3,22 2,00 2,89 2,72 2,50 2,94 2,56 3,00 2,67 2,72 2,00 3,00

Rakentaminen 3,96 2,15 2,63 2,62 2,70 2,66 2,87 2,91 2,38 3,05 2,32 3,23

Toteutuksen ajan 
valvonta 3,95 2,38 2,54 2,46 2,65 2,73 2,86 3,10 2,43 2,97 2,53 3,00

Kuntotutkimus 3,74 2,16 2,44 2,30 2,53 2,57 2,62 2,87 2,16 2,81 2,34 3,03

Sisäilmapalvelut 3,92 1,98 2,29 2,36 2,51 2,31 2,48 3,38 2,63 3,05 2,46 3,29

Tekninen käyttö ja 
ylläpito 4,01 2,63 2,77 2,74 2,80 2,72 2,88 2,94 2,40 3,18 2,56 3,18

Tilojen käyttö 3,79 2,05 2,30 2,37 2,54 2,31 2,39 2,97 2,39 3,16 2,55 3,10

8 2 4 18 68

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Hyvän sisäilman edistäminen kuuluu tehtäviini. (n=392)

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
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tapauksessa rakennuksen sisäilman laadun korostaminen suunnittelusta toteutukseen ja käyttöön. 
Kokonaisuuden hallinta edellyttää myös ymmärrystä oman tehtävän osuudesta tässä. Tarvittavan 
tiedon jakaminen eri tekijöiden kesken on edellytys kokonaisuuden hallintaan.  

Kokonaisuuden hallinta edellyttää vaiheiden saumattomuuden lisäksi sitä, että kunkin vaiheen to-
teutuksesta vastaa kyseisen vaiheen mahdollisimman hyvin hallitseva asiantuntija. Esimerkiksi pää-
suunnittelijalla tulisi olla riittävä osaaminen, jotta eri erikoissuunnittelut voidaan yhdistää toimi-
vaksi kokonaisuudeksi. Vastaavasti rakentamisessa korostuu vastaavan työmaamestarin osaami-
nen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Toteutuksessa korostuu lisäksi sisäisen ja ulkoisen valvon-
nan rooli, millä varmistetaan suunnitelmien mukainen rakentaminen.  

Kuvassa 2 havainnollistetaan rakentamisen kokonaisuuden hallintaan liittyviä tekijöitä.  

Oleellista on, että tieto on oikea-aikaisesti 
käytettävissä.  Ilman luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa ei voida tehdä oikeita päätök-
siä suunnittelussa, rakentamisessa, käy-
tössä tai korjauksissa. Digitaalinen tiedon-
hallinta suunnittelusta toteutukseen ja 
huoltoon tarjoaa uusia mahdollisuuksia pa-
rantaa hajallaan olevan tiedon hallintaa. 
Uudet järjestelmät voivat olla myös haas-
teita, joita ei aina osata tai nähdä tarpeel-
liseksi hyödyntää, tai niiden hyödyntäminen 
pysähtyy johonkin kohtaa ketjua. Syitä voi 
olla järjestelmien käytettävyydessä, niiden 
käyttäjille tuottaman koetun hyödyn ja hai-
tan suhteessa, eri järjestelmien yhteensopi-
vuudessa, käyttäjien asenteissa ja koulutuk-
sessa.    

 

  

Rakennuksen
elinkaaren
osapuolet

Valvonta

Rakentaminen

Ylläpito

Suunnittelu Rakennuksen
elinkaaren
vaiheet

Tie
do

nk
ulk

u j
a -

yll
äp

ito

Ta
rpee

t, K
rit

ee
rit

, o
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list
am
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Hankinta

Kuva 4 Rakentamisen kokonaisuuden hallintaan liittyviä tekijöitä. 
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2.2 Osaaminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa 

Keskeiset yleiset havainnot liittyen hyvän sisäilman tuottamiseen: 

» Tiedonkulku prosessin eri tekijöiden välillä on pääasiassa heikkoa. 

» Sisäilman erityisosaaminen kehittyy, mutta osaajia on vielä liian vähän. 

 

Esitetyt sisäilmasto-osaamiseen liittyvät havainnot, näistä keskeisiksi nostetut asiat ja yksittäiset 
lainaukset perustuvat haastatteluissa, kyselyissä ja työpajoissa kerättyyn aineistoon. Tarkastelu 
tehtiin kuvaamaan rakentamisen eri vaiheissa tunnistettuja hyvän sisäilmaston toteutumiseen liit-
tyviä tekijöitä. Tässä käsitellyt rakentamisen vaiheet ovat: suunnittelu, hankinta, rakentaminen, yl-
läpito ja käyttö sekä korjaaminen ja perusparannus. 

Yleisesti koettiin, että rakentamisen kokonaisuuden hallintaan ei ole riittävästi osaamista, jolloin 
yhteisiin tavoitteisiin, kuten hyvän sisäilman tuottamiseen, ei voida päästä. Haasteena koettiin tie-
donkulku rakentamisen eri osavaiheiden välillä. Katkot tiedonkulussa ovat yksi syy kokonaisnäke-
myksen puuttumiseen.  

Erityisen hyvänä pidettiin henkilösertifiointiin tähtäävää Rakennusterveysasiantuntija (RTA) -kou-
lutusta, joka on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveelliseen sisäympäristöön kou-
luttautuneita erityisasiantuntijoita. Suoritetun koulutuksella ja läpäistyllä tutkinnolla saatava hen-
kilösertifiointi varmistaa riittävän osaamistason eri tehtäviin. Ongelmana nähtiin täydentävän 
koulutuksen korkeat kustannukset. Sertifioituja osaajia on tarpeeseen nähden vielä liian vähän eri-
tyisesti korjausrakentamisen puolella.   
 

2.2.1 Suunnittelu 

Keskeiset havainnot kehitystarpeista: 

» Osaamispohja on pääosin hyvä, lisää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa suunnittelijoiden ja 
prosessin muiden toimijoiden kanssa kuitenkin tarvitaan. 

» Kiinteistönhoidon tavoitteet tulisi huomioida suunnittelussa nykyistä paremmin, suun-
nittelijoiden kiinteistönhoidon osaamista tulee vahvistaa. 

» Elinkaariosaamisen lisääminen korostaisi laadun ja sisäympäristön pitkäaikaistoimi-
vuuden merkitystä rakentamisessa, tämän osaamistaso ei ole vielä riittävää. 
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Suunnittelulla on keskeinen merkitys rakentamisessa ja 
hyvän sisäilman toteutumisessa. Suunnittelussa tulee 
tulkita tilaajan tavoitteet ja pelkistää nämä eri järjes-
telmien teknisinä vaatimuksina. 

 
Vahvuudet 

Suunnittelun ja erikoissuunnittelun tasoa pidettiin var-
sinkin uudisrakentamisessa pääosin hyvänä. Suunnitte-
lijoiden pätevyysvaatimukset antavat hyvän pohjan 
osaajien tunnistamiselle ja tasokkaalle tekemiselle. 
Osaaminen vaihtelee, mutta hyviä ja asiansa osaavia 
suunnittelijoita löytyy ainakin uudisrakentamiseen. 
Koulutuksen tasoa ja saatavuutta pidettiin hyvänä, 
monet suunnittelijat ovat hankkineet täydennyskoulutusta osaamisen nostoon ja erikoistumiseen.  

 
Kehitystarpeet 

Tilojen käyttäjien tarpeiden, kokonaisuuden ja erityisesti ylläpidon tarpeiden huomioimista suunnit-
telussa tulisi vahvistaa. Tässä on kyse osaamisen vahvistamisen lisäksi myös toimintamalleista, re-
sursoinnista ja asenteista. Tehdyssä kyselyssä suunnittelijat ja pääsuunnittelijat saivat heikoimman 
tuloksen kiinteistönhoidon tavoitteiden huomioinnissa. Kiinteistönhoito käsittää tässä yhteydessä 
teknisten järjestelmien ylläpidon ja käytön lisäksi siivouksen. Myöskään siivottavuutta ei juuri huo-
mioida suunnitteluvaiheessa, vaikka siivous ymmärretään sisäilman puhtauteen olennaisesti vai-
kuttavana tekijänä.   

Pääsuunnittelijan osaamistaso ei usein riitä, lisäksi suunnittelijan mukanaolo rakentamisessa ja 
käyttöönotossa vahvistaisi osaamista ja rakentamisen laatua. Prosessin läpäisevä osallisuus tukisi 
myös vaihtoehtoisten ratkaisujen ja niiden kriteerien ja elinkaarikustannusten parempaa ymmär-
rystä. Lisäksi vähintään pääsuunnittelijoilla tulisi olla riittävää tuntemusta rakenne- ja taloteknii-
kasta sekä rakennusfysiikasta. Tässä osaamisessa on usein puutteita 

Hyvän laadun saavuttamisen edellytyksenä nähtiin yhteistyöosaamisen lisääminen. Sisäilman laatu 
tulisi ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa. Tämä edellyttää erityisesti pääsuunnittelijalta hyvää 
näkemystä kokonaisuudesta, ja lisäksi eri suunnittelijoilta tiivistä yhteistyötä keskenään, tilaajan 
kanssa ja lisäksi myös ylläpidon ja tilojen käyttäjien kanssa.   
 

 

” Osa suunnittelijoista tosi hyviä.” 

” Erityisosaamisen tarve on pääosin tunnis-
tettu.” 

” Tietoa ja koulutusta on saatavilla.”  

” Rakennusfysiikan osaaminen on parantu-
nut, mutta siinä on vielä petrattavaakin.” 

” Suunnittelussa ei huomioida riittävästi tilo-
jen siivottavuutta. Vaikutus käyttökustan-
nuksiin ja sisäilmaan.” 
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2.2.2 Hankinta 

Keskeiset havainnot: 

» Kuntien hankintaosaamisen vahvuudet ovat kilpailutusprosessissa ja sopimustekni-
sissä asioissa. Yhteistyössä ja erilaisten hankintamenettelyjen hallinnassa on osaa-
misvajetta. 

» Keskeisimpänä osaamisen kehitystarpeena on laadun painoarvon vahvistaminen han-
kinnoissa, sekä määritysvaiheessa että sopimuskauden aikaisessa tai jälkeisessä seu-
rannassa. 

» Elinkaaren aikaisia kustannuksia ei osata juuri vielä huomioida, painotus elinkaaren 
hallintaan vahvistaisi sisäilman laatua tukevien ratkaisujen käyttöä.  

 

Vahvuudet 

Hankintaosaamisen taso vaihtelee merkittävästi kunnittain, hankintaprosessin määrittäminen ja 
käyttäminen sekä lisäävät hankinnan onnistumisen todennäköisyyttä. Kun hankintaprosessi on sel-
keä ja sitä noudatetaan, eivät osaamisen puutteet nouse kriittisiksi. Isoissa kaupungeissa on usein 
sisäilmatyöryhmä tai vastaava toimielin, joka tukee tarpeen mukaan myös hankintojen määritte-
lyssä. Hyvä esimerkki standardoidusta hankintoja tukevasta mallista on Oulussa kehitetty Kuiva-
ketju104. Tämä on toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen rakennus-
prosessin eri vaiheissa. Tarkoituksena on esittää riskilistan avulla rakennusprosessin kymmenen 
keskeisintä kosteusriskiä sekä todentamisohje, jolla nämä riskit voidaan tunnistaa ja välttää. Suun-
nittelutyön aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat tarkentavat Kuivaketju10-riski-
listan ja todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin ja näin varmistetaan kosteusriskien 
kokonaisvaltainen hallitseminen.  
 
Kuntien hankintaosaamisen vahvuudet ovat kilpailutusprosessissa ja sopimusteknisissä asioissa. 
Puitesopimuksia pidetään hyvän sisäilman laadun hankintaa edistävinä ja puitesopimusten toteu-
tuksen osaamista pidettiin pääasiassa riittävänä.  Yhteistyön tarve on tunnistettu ja hankintapuoli 
osaa käyttää asiantuntijoita apunaan. Laatua aletaan ymmärtää sekä hinta-laatu-kriteereitä.  

Elinkaari- ja yhteistoimintamallien käyttö hankintamenettelynä sekä vähentää tilaajan osaamiseen 
liittyviä riskejä että myös nostaa osaamisen tasoa. Elinkaarimallissa yritys vastaa hankkeen toteu-
tuksesta kokonaisuutena. Sen vastuulle kuuluvat tyypillisesti hankkeen suunnittelun ja toteutuksen 
lisäksi myös sopimuskauden aikainen ylläpito ja esim. sovittujen sisäilmaolosuhteiden pysyvyys. 

                                                        

4 http://kuivaketju10.fi/ 
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Mallissa yrityksellä on kannuste tuottaa mahdollisim-
man kestäviä ratkaisuja. Yhteistoimintamalleissa, 
esim. allianssimalli, tilajaa ja tuottaja työskentelevät 
yhdessä jakaen myös taloudelliset riskit, hyödyt ja 
tappiot. Erityisesti yhteistoimintamalleissa tilaajan 
edustajat oppivat paljon paitsi rakentamisen ratkai-
suista, niin myös prosessista. Molempiin malleihin voi-
daan kytkeä myös kunnianhimoisia tavoitteita esim. 
energiatehokkuuteen liittyen. Vaikka kansallisesti esi-
merkkejä on useita, ei valtaosa kunnista tunne näiden 
hankintamallien mahdollisuuksia. 

 
Kehitystarpeet 

Hankintojen vaikuttavuutta heikentävät sekä tilaajan että tuottajan hankintaosaamisen puutteet. 
Molemmat osapuolet tunnistavat helpommin puutteita kuntien kuin yritysten osaamisessa. Uusia 
hankintamenettelyissä käytettäessä kuitenkin myös markkinoiden kyvykkyys vastata tilaajan tar-
peisiin on usein puutteellista. Kiinteistö- ja rakennusalalla ei vielä juuri puhuta yhdessä oppimisesta 
ja yhteiskehittämisestä, vaikka esim. yhteistoimintamenettelyt ovat useimmiten molemmille osa-
puolille uusia ja vaativat molempien osaamistason nostamista.  

Keskeisimpänä osaamisen kehitystarpeena on laadun painoarvon vahvistaminen hankinnoissa, sekä 
määritysvaiheessa että sopimuskauden aikaisessa tai jälkeisessä seurannassa. Sekä kunnat että 
yritykset kokivat ongelmalliseksi sen, että hinnan painoarvo on hankinnoissa yleensä keskeinen tai 
yksin ratkaiseva. Tämä ei tue laadun saavuttamista ja voi lisätä sisäilmaongelmia. Laadun käyttö 
hankintakriteerinä edellyttää syvällistä ymmärrystä hankinnan kohteesta, tämä saattaa olla puut-
teellista. Laadun käyttäminen kriteerinä tai pisteytettävänä tekijänä vaatii useimmissa kunnissa 
osaamisen vahvistamista. Tämä on erityisen ongelmallista siksi, että juuri laatutekijöiden ymmär-
täminen vahvistaa laadukkaan tuloksen ostamista. Kunnat ovat kuitenkin hyvin varovaisia laadun 
määrittämisessä. Lisäksi laadun määrittäminen edellyttää myös systemaattista laadun todenta-
mista, tässä haasteena on kuntien usein vajavaiset resurssit. Julkisissa hankinnoissa voitaisiin ny-
kyistä useammin miettiä laatua kunnianhimoisten tavoitteiden ja näiden vaatimien uusien ratkai-
sujen valossa ja hankkia suoritteiden sijasta tuloksia ja vaikuttavuutta. Pääkaupunkiseudun kunnat 
ovatkin yhteistyössä VTT:n ja Aalto yliopiston kanssa kehittäneet Hyvä sisäilma palveluna -konsep-
tia, jossa kehitysalustana toimii 20–30 uutta tai peruskorjattua rakennusta5. 
 

                                                        

5 https://smartclean.fi/projects/smart-clean-sisailma/ 
 

”Päätöksentekijöiden osaaminen osin puutteel-
lista, monesti valinnat tehdään rahan perus-
teella, ei osaamisen.” 

”Sisäilmatutkimus/kuntotutkimus, suunnittelu, 
tilaajan hankintaosaaminen.” 

”Hyvän laadun ja kustannusten oikea pisteytys 
vaikeaa. Kunnissa kustannukset edelle liikaa. 
Laatua pitää voida pisteyttää, mutta sellaista 
(järjestelmää) ei ole tänä päivänä olemassa.” 
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Uusien ja kestävien ratkaisujen tuottaminen vaatii 
yleensä tilaajan ja tuottajan yhteistyötä. Tässä on osaa-
misvajetta. Edellisessä kappaleessa käsiteltyjä yhteistoi-
mintamalleja käytetään edelleen hyvin vähän. Kunnat ei-
vät tiedä hankintamenettelyistä riittävästi ja kokemat-
tomalle kunnalle prosessi vaikuttaa työläältä ja riskialt-
tiilta. Nykyisin tyypillinen vähäiseen vuoropuheluun pe-
rustuva tilaaja-tuottaja-suhde ei usein tue parhaalla ta-
valla laadun ja kustannustehokkuuden saavuttamista. 
Yhteistyössä pitäisikin pyrkiä kumppanuuksiin. Tämä 
vaatii kunnilta kuitenkin uudenlaisten toimintamallien 
osaamista, sillä tiivis yhteistyö heijastuu myös kunnan 
sisäisiin prosesseihin. 

Yhteistyökäytäntöjen osaamista tarvitaan myös kuntien omiin prosesseihin, sisäilmaratkaisut vaa-
tivat osaamisalojen yhdistämistä. Kaupungin läpäisevän yhteistyön merkitys korostuu hankin-
noissa. Eri asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen on onnistuneen hankinnan edellytys. Kyse ei 
ole niinkään tietyn osaamisen vahvistamisesta, vaan osaamisalojen yhdistämisestä. Hankinnan 
ammattilainen ei voi osata syvällisesti esimerkiksi hyvän sisäilman toteutumisen teknisiä vaatimuk-
sia. Toisaalta sisäilman erityisasiantuntija ei tunne hankintateknisiä asioita tai erilaisia hankinta-
menettelyjä, jotka mahdollistaisivat erilaisen yhteistyön.  
 

 

2.2.3  Rakentaminen 

 

 

Keskeiset havainnot: 

» Vastaavan mestarin osaamistaso on avainasemassa laadukkaan lopputuloksen kan-
nalta. 

» Kokonaisnäkemys ja tiedonsiirto eri vaiheiden välillä tärkeää, tämä edellyttäisi toimin-
tatapojen kehittämisen lisäksi kokonaishallinnan ymmärryksen liittämistä koulutuk-
seen. 

» Sisäinen ja ulkoinen laadunvalvonta on usein riittämätöntä, eikä tähän ole vaaditta-
vaa osaamista. 

» Kosteudenhallintaosaaminen ei ole riittävän kattavaa, osaajia tarvitaan lisää. 

” Vuokrasopimuksia solmittaessa pitäisi 
mukana olla vastuut ja kriteerit sisäilma-
asioiden osalta” 

” Kuntapuolella tilaohjelmat määrittävät 
rakentamisen tason. Mahdollisimman paljon 
tilaa ja halvalla.” 

” Syntyy sisäilmaongelmia, kun rakenteet 
eivät ole olleet riittävän kuivia pinnoitus-
vaiheessa.” 
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Vahvuudet 

Yleisesti nähtiin, että rakentamisalan perusosaaminen on hyvää ja ala kehittyy koko ajan. Rakenta-
jien tieto on lisääntynyt, ja he osaavat pyytää apua asiantuntijoilta. Vanhoista virheistä ja onnistu-
misista on opittu ja toimivia ratkaisuja löytyy. Talotekninen osaaminen on hyvällä tasolla. Kyse on 
pikemminkin hankinnan onnistumisesta. 

Kehitystarpeet 

Laadunvarmistuksen sekä kosteuden- ja pölynhallinnan tärkeys on tiedostettu rakentamisessa aina-
kin isojen toimijoiden työmailla. Osaamista näiden osalta tulisi vielä laajentaa. Kuivana rakentami-
nen on mahdollista, ja Kuivaketju10 on toimiva malli siihen. Mittausteknologian kehittyminen ja sen 
soveltaminen olosuhteiden varmistukseen ja hallintaan edesauttaa kuivana rakentamista. 

Sisäilmaratkaisuihin liittyvien ratkaisujen ja materiaalien tuntemus on osittain puutteellista. On ole-
massa toimivia ratkaisuja ja materiaaleja, joista on pitkä kokemus. Samalla materiaalit ovat kehit-
tyneet jatkuvasti, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Tämä tuo myös riskejä, jos tuoteominaisuuk-
sia ei tunneta tarkasti eikä käyttökokemuksia toteutuksesta (esim. kyseisessä kunnassa) vielä ole 
riittävästi. 

Sisäinen ja ulkoinen laadunvalvonta on usein riittämätöntä, eikä siihen ole vaadittavaa osaamista. 
Erityisesti vastaavan mestarin ja valvojan osaaminen ovat ratkaisevia laadun kannalta. Laadunvar-
mistusmenetelmät mahdollistavat laadun valvonnan, näitä ei kuitenkaan usein joko ole tai niitä 
käytetään ylimalkaisesti. Lisäksi tärkeäksi laadun toteutumisen kannalta nostettiin suunnitelmien 
noudattaminen, vaikka tämän pitäisi olla itsestään selvää. Tämä kuvastaa (sisäisen) valvonnan 
merkitystä ja mahdollisia puutteita eri toimijoiden toimintatavoissa ja tavoitteiden ymmärryk-
sessä. 

Kehitystarpeissa nousi esiin vastuullisuuden ja ammattiylpeyden korostaminen, ei vain omalta vaan 
koko rakennusketjun osalta. Kokonaisuuden hallinta edellyttää proaktiivista yhteistyötä ja tiedon-
siirtoa eri tekijöiden välillä sekä siirtymäalueiden valvontaa.  

Laatukriteereiden hallinnan tarve on keskeinen myös rakentamisessa, näiden käyttö tukee työnteki-
jöiden ja työnjohdon vuorovaikutusta laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Laadun merkityk-
sen ymmärtäminen tulisi nostaa keskeiseksi osaamisen kehittämisen tavoitteeksi. Yksittäisen tuot-
teen hinnan sijaan tulisi nähdä kokonaisuus ja nostaa laatuasiat avainasemaan. Tuotteen hinta vai-
kuttaa rakentamiskustannuksiin, mutta halvin ei välttämättä ole elinkaaren kannalta kustannuste-
hokkain vaihtoehto. 

 



 

 

 

 

20 Sisäilmaosaamisen kartoitus | Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

2.2.4 Ylläpito ja käyttö 

Keskeiset havainnot: 

» Riittävä, kohteen mukainen käyttöönottokoulutus on kiinteistön järjestelmien tunte-
misen ja asianmukaisen käytön edellytys. 

» Huoltokirjan aktiivinen käyttö ja huollon ohjeistus eri tilanteissa on puutteellista. 

» Tarvitaan kokonaisnäkemystä ja laajaa osaamista. Elinkaarikustannuksissa tulisi huo-
mioida rakennuksen toimivuus ja terveellisyys. 

 

Vahvuudet  

Teknologinen kehitys yleensä on ylläpidon kehityksen vahvuus. Hyvänä nähtiin olosuhdetiedon hyö-
dyntämisen mahdollisuus esimerkiksi etävalvontaan ja -ohjaukseen, ja tiedon mahdollistama huol-
tojen ennakoitavuus ja elinkaariajattelu. Järjestelmät mahdollistavat tilojen käytön seurannan ja 
käyttäjien yhteydenotot oikeaan kanavaan. Tähän on kehitetty prosesseja ja toimintamalleja, jol-
loin puuttumiskynnys ongelmiin on tullut alas.  Rakennusvaipan paine-eron seurantaa pidettiin hy-
vänä, se antaa uutta tietoa ilmanvaihdon tasapainosta ja vuotoilmavirtausten suunnasta 

Käyttäjien tietoisuus on lisääntynyt, mikä koettiin hyväksi ja myös osittain haasteeksi. Toisaalta 
saadaan nopeasti palautetta koetuista ongelmista, mutta aina ei ymmärretä prosesseja niiden 
korjaamiseksi. Tilojen käyttäjät haluavat toimenpiteitä heti, vaikka ongelmien syiden selvittäminen 
ja niiden korjaaminen vievät aikaa. 

Sähköinen huoltokirja parantaa asioiden kirjaamista ja huoltohistorian löytymistä. Kiinteistönhoidon 
käsikirjat ovat hyvä tietolähde, mutta niistä hyötyminen edellyttää niiden käyttämistä jatkuvasti. 

 
Kehitystarpeet 

Kiinteistöhoidossa tieto ei siirry riittävästi ja ajantasaisesti käytäntöön, ja pelkkä koulutuspohja ei 
riitä nykyisten laitteistojen käytön omatoimiseen oppimiseen. Puutteena on, että tilaajia, teknisiä 
käyttäjiä tai tilojen käyttäjiä ei perehdytetä riittävästi kiinteistöön ja sen laitteiden käyttöön kiin-
teistön valmistuessa tai henkilöstön vaihtuessa. Ylläpidon osalta ei ole riittävää seurantaa tai var-
mistusta, että asiat toimivat kuten on suunniteltu. 

Kiinteistöjen teknistyminen asettaa osaamiselle uusia vaateita, nyt tämä on usein puutteellista. Uu-
den järjestelmät tuovat mahdollisuuksia seurata entistä paremmin mm. sisäilman olosuhteita, 
mutta samalla myös haasteita entistä monimutkaisempien järjestelmien käyttäjille. Väärillä käyt-
tötavoilla voidaan aiheuttaa ongelmia kiinteistöissä. Järjestelmien käyttö edellyttäisi usein syste-
maattista lisäkoulutusta. 
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Kokonaisuuden ymmärtäminen on usein puut-
teellista, aina ei tunneta riittävästi rakennuk-
sen taustatietoja tai tilojen käyttäjien tar-
peita. Eri ilmiöiden syy-seuraussuhteita ei 
voida siis riittävästi hahmottaa. Käytössä tu-
lisi osata huomioida rakennuksen käyttäjän 
tai käyttötarkoituksen yksilöllisyys ja yksilölli-
set tarpeet. Kartoituksessa esiin nousi tarve 
’talonmiehelle’, joka tuntisi kiinteistön ominai-
suudet ja sen käyttäjien tarpeet. Samoin 
huoltokirjan käyttöön tulisi kehittää mitta-
risto selkeyttämään ja ohjeistamaan käyttöä 
ja järjestelmä varmistamaan, että huoltokir-
jaa ylipäänsä käytetään. Yhtenä tarpeena on 
saada elinkaarikustannukset osaksi raken-
nuksen toimivuuteen ja terveyteen liittyvää 
tarkastelua. 

Puhtauspalvelualalle tarvitaan systemaat-
tista sisäilmaosaamista, kattaen ongelmien 
ehkäisyn ja toimenpiteet. Rakentamisen ja 
käytön aikaisella siivouksella voi olla merkittävä vaikutus sisäilman laatuun. Rakentamisen aikai-
sella siivouksella pyritään varmistamaan työmaan ja siellä olevien materiaalien ja järjestelmien riit-
tävä puhtaus, jotta työskentely olisi turvallista ja tehokasta, eikä pöly yms. häiritse rakentamisen 
prosesseja (maalaus, pinnoitukset, yms.) tai asennettujen laitteiden toimintaa eikä pölyä pääse 
myöhemmin vaikeasti siivottaviin paikkoihin. Rakentamisen aikainen siivous helpottaa loppusii-
vousta ja rakennuksen luovutusta puhtaana. 

Rakennuksen käytön aikaiseen siivoukseen vaikuttavat siivouskäytäntöjen ja puhdistuskemikaalien 
lisäksi mm. rakenteiden materiaalivalinnat sekä tilojen ja kalusteiden toimivuuden suunnittelu ja nii-
den sijoittelu. Esimerkiksi alas lasketun katon yläpuolelle jäävän asennustilan puhtauden hallinta on 
vaikeaa, eikä sitä yleensä puhdisteta ja siksi sen olisi oltava puhdas rakennusta luovutettaessa. Jos 
tämä tila on suoraan yhteydessä sisäilman kanssa, voi se olla yksi lähde sisäilman epäpuhtauksille. 
Tilojen siivottavuus tulee ottaa huomioon jo suunnittelussa. Siivouskäytännöissä tulee ottaa huomi-
oon tilojen käyttö sekä rakenteiden ja järjestelmien asettamat vaatimukset ja rajoitukset. 
 

 

”Kiinteistönhuollon osaaminen ei pysy nykytekniikan 
mukana, huolto-ohjelmia venytetään ja korjaukset 
ovat usein ’tulipalojen sammuttelua’ eikä enna-
koivaa.” 

”Ilmamääriä voidaan säätää miten tahansa, mutta 
tätä ei osata.” 

”Kiinteistöjä pilataan käyttämällä järjestelmiä vää-
rin. Muutoksia tehdään dokumentoimatta niitä.” 

”Teknisten käyttäjien osaaminen pitäisi olla suh-
teessa kohteiden vaativuuteen. Rakennusmiehestä ei 
ole teknisten järjestelmien asiantuntijaksi.” 

”Kiinteistön huoltopuolella valtava kilpailu ja kiire ja 
ehkäpä osaamisvajetta.” 

”Kiinteistönhuollon ei pitäisi puuttua asioihin, joihin ei 
osaaminen riitä vaan antaa asiantuntijoiden hoitaa 
huollot (esim. iv:n säädöt).” 
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2.2.5 Korjaaminen ja perusparannus 

Keskeiset havainnot: 

» Ympäristöministeriön määräyksiä ja ohjeistusta pidetään hyvänä pohjana korjausra-
kentamiselle, ne luovat perustaa osaamiselle. 

» Käytännön tietotaitoa on olemassa, mutta hyviä kuntotutkijoita ja kosteusvauriokor-
jauksen suunnittelijoita on liian vähän. 

 

Vahvuudet 

Ennen korjausta tehtävä kokonaisvaltainen kuntotutki-
mus, jossa selvitetään lähtötilanne ja mahdolliset ongel-
mat, osataan teettää nykyisin melko hyvin. Myös kor-
jauksen kannattamattomuus on pystyttävä myöntä-
mään – joskus on helpompi purkaa ja rakentaa uutta. 
Hyvänä pidettiin PTS-suunnitelmien tuomaa korjausten 
suunnitelmallisuutta ja korjausajankohtien optimointia, 
elinkaariajattelun lisääntymistä sekä palveluverkkoajat-
telua. Osa toimijoista pyrkii ”kerralla kuntoon” -ajatte-
luun, jolloin vältytään osakorjausten aiheuttamilta on-
gelmilta. 

Ympäristöministeriön määräyksiä ja ohjeistusta pide-
tään hyvänä pohjana korjausrakentamiselle. Sisätyöryh-
mää toimintaa pidettiin tärkeänä edistämässä sisäil-
man hyvän laadun merkityksen tiedostamista. Tuoreet 
oppaat esiselvityksistä ja korjaussuunnittelusta ovat 
hyödyllisiä, riskirakenteet osataan tunnistaa ja yleensä-
kin korjausrakentaminen alkaa lähestyä uudishankkei-
den tavoitekriteereitä.  

Kehitystarpeet 

Korjausrakentamisessa esille nousivat samat yleiset asiat kuin uudisrakentamisessakin: Kokonaisuu-
den hallinta on tärkeää ja pääsuunnittelijoilla tulisi olla vahvempi sisäilmaosaaminen. Olennaista on 
korjauksen tavoitteiden tunnistaminen. Pohjana tulisi olla tilojen käyttäjien nykytilaselvitys toimin-
tojen ja sisäilman laadun kannalta. Lisäksi tulisi ottaa huomioon ylläpidon tarpeet (tekninen käyttö, 
siivous). 

”Peruskorjauskohteet ovat sisäilmaosaami-
sen kannalta ongelmallisia ja erityisesti ne 
kohteet, joissa esiintyy sisäilmaongelmia.” 

”Työmaan johdon ja valvojien osaamisen mer-
kitys on suuri onnistuneen korjauksen takaa-
miseksi.”  

”Peruskorjausten suunnittelu, toteutus ja val-
vonta vaatii lisää tietoa ja taitoa.” 

”Aiemmin opittiin vain tekemään uutta, miten 
koulutetaan korjausrakentamiseen.” 

” Peruskorjausten suunnitteluun vaikea löytää 
osaavia suunnittelijoita.” 

” Pienetkin sisäilmaoireet johtavat usein yli-
mitoitettuihin korjauksiin. Palveluja myyvät 
yritykset pyrkivät tekemään mahdollisimman 
paljon laskutusta.”  
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Käytännön tietotaitoa on olemassa, mutta hyviä kuntotutkijoita ja kosteusvauriokorjauksen suun-
nittelijoita on liian vähän. Osaavista tekijöistä on pulaa korjausten suunnittelusta niiden toteutuk-
seen. Korjausrakentamisen tasalaatuisuutta pidettiinkin merkittävänä ongelmana. Koulutusta pi-
dettiin tärkeänä ja sertifioidut RTA-pätevyydet auttavat tunnistamaan osaajat. Lisäksi sisäilma-
korjauksille tarvitaan omaa suunnittelun ja rakentamisen prosessia, mallina ”Kuivaketju10” -kos-
teudenhallintaohjeistus.  

Suurimmat koetut osaamisvajeet liittyvät korjausrakentamisen eri osiin. Ennen korjausta on selvi-
tettävä riittävän kattavasti ja luotettavasti rakennuksen nykytila, siinä ilmenneet ongelmat ja syyt 
niihin. Näiden kuntotutkimusten perusteella voidaan arvioida tarvittavia välttämättömiä korjauksia 
ja niiden yhdistämistä kiinteistön toimivuuden muuhun parantamiseen. Lisäksi on otettava huomi-
oon energiatehokkuuden parantamisen vaatimukset ja usein mahdollisuudet parantaa energiate-
hokkuutta joiltain osin huomattavasti vaatimustasoa paremmaksi, millä on vaikutusta mm. sisäil-
man termiseen viihtyisyyteen. Korjaussuunnittelu tehdään nykytilan kartoituksen sekä tilojen käyt-
töön ja omistajan kiinteistönpitoon liittyvien kehitystarpeiden perusteella, reunaehtoina rahoitus ja 
kannattavuus.  

Suunnitelmien noudattamattomuus on merkittävä ongelma, tutkijoiden ja suunnittelijoiden välinen 
vuoropuhelu voisi osaltaan vahvistaa suunnitelmien mukaista toteutusta. Varsinaisia syitä suunni-
telmien noudattamattomuuteen ei osattu sanoa. Suunnittelijan ja rakentajan yhteistyön pitäisi toi-
mia niin, että työmaan käytännön haasteet voidaan ratkaista täydennettyjen suunnitelmien mu-
kaan, ei työmaalla oikaisten. Lisäksi valvonnan tulisi ohjata suunnitelman mukaiseen toteutukseen.  

 

2.3 Läpileikkaavat teemat ja tarpeet 

Keskeiset havainnot: 

» Laadukkaiden sisäilmaolosuhteiden saavuttaminen edellyttää kokonaisuuden hallin-
taa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Pääsuunnittelijan merkitys kokonai-
suuden onnistumisen kannalta on merkittävä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa   

» Työmaan vastaavan mestarin osaaminen sekä työmaan sisäinen ja ulkoinen valvonta 
ovat rakentamisvaiheen tärkeimpiä tekijöitä (sisäilman) laadun varmistuksen kan-
nalta. 

» Osaava ja kohteen hyvin tunteva kiinteistönhoito tarvitaan ylläpitämään järjestelmiä 
ja reagoimaan nopeasti ja oikein toimenpitein ilmenneisiin ongelmiin ja tilojen käyttä-
jien palautteeseen.  
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Läpileikkaavana teemoina edellisessä luvussa esitetyissä kohdissa ovat kokonaisuuden hallinta ja 
tiedon hallinta. Näitä käsitellään tässä luvussa. 

Kokonaisuuden hallinnan perusedellytys on tehtävään sopiva perusosaaminen ja näkemys oman 
osaamisen liittymisestä kokonaisuuden tavoitteisiin. Erikoissuunnittelijat vastaavat näiden ratkai-
suista, mutta ilman eri osien merkityksen ymmärrystä on kokonaisuuden huomiointi suunnittelussa 
haastavaa ja voi jäädä vaillinaiseksi.   

Suunnittelun, rakentamisen, teknisten järjestelmien käytön ja kiinteistön ylläpidon tehtävissä olen-
nainen merkitys on tiedon hallinnalla. Kaikissa tehtävissä tarvitaan luotettavaa, ajantasaista ja riit-
tävää tietoa. Tietoa tulee voida vastaanottaa, varastoida, täydentää ja jakaa edelleen tekemistä 
palvelevassa muodossa.  

Varsinainen rakentaminen edellyttää suunnitelmien noudattamista siten, että yhteisesti sovitut 
päämäärät voidaan saavuttaa. Yhteinen päämäärä ja toimintatavat tulisi saada kaikkien työ-
maalla työskentelevien tietoon ja hyväksymäksi. Tämä edellyttää tiedottamista, valmiuksia ottaa 
tietoa vastaan ja joskus asenteiden muutosta näkemään oman tekemisen liittyminen yhteisiin ta-
voitteisiin. Sisäistä valvontaa tulisi käyttää ohjaavana ulkoisen valvonnan lisäksi, jotta toteutuksen 
laatutavoitteet saavutetaan eri työvaiheissa. Haasteita asiaan tuo tehtävien jakautuminen ajalli-
sesti ja eri aliurakoitsijoiden kesken, jolloin eri tekijöiden on vaikea nähdä kokonaisuutta. Lisäksi kie-
lelliset haasteet voivat lisätä tiedottamisen vaikeutta varsinkin toteutuspuolella.     
 

2.3.1 Kokonaisuuden hallinta 

Keskeiset havainnot: 

» Kokonaisuuden hallintaan vaikuttavat osaamisen lisäksi resurssit ja asenteet. 

» Yhteistyö on yleisesti ottaen parantunut esimerkiksi kuntien sisäilmatyöryhmien, kun-
tien sisäilmaverkostojen ja Sisäilmayhdistys ry:n toiminnan ansiosta, mikä on paran-
tanut kokonaisuuden hallintaa. 

» Kokonaisuuden hallitsemiseksi on tarvetta entistä paremmalle dokumentoinnille, seu-
rannalle ja sille, että kaikki sidosryhmät sitoutuvat yhteisiin järjestelmiin. 

 

Kokonaisuuden hallintaan vaikuttavat osaamisen lisäksi resurssit ja asenteet. Haastatteluissa ja 
työpajoissa nousi esille, että asenne saattaa olla osaamista merkittävämpi ongelma sisäilmaan liit-
tyen. Rakennuksen elinkaaren aikana eri toimijaryhmissä voi ilmetä välinpitämättömyyttä sisäilma-
asioihin, mikä heijastuu edelleen kokonaisuuden hallintaan. Kuntapoliittisen päätöksenteon vai-
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hetta pidetään keskeisimpänä syynä resurssivajeeseen ja priorisointeihin. On mahdollista, että pää-
töksenteon vaiheessa julkinen paine nousee ja ohjaakin tekemisen priorisointia. Tällä voi olla ratkai-
seva merkityskokonaisuuden hallitsemiselle.  

Hyvän sisäilman edistämistä on jäsennetty tässä selvityksessä rakennuksen elinkaaren mukaan (ks. 
edellä menetelmät ja luku 2.1). Selvityksen aikana toteutettujen työpajojen ja haastattelujen ha-
vainnot tukevat edellä esitettyjä kyselyn tuloksia (2.1 esim. kuva 3) siitä, että elinkaaren yksittäis-
ten vaiheiden osaamisvajeet voivat johtaa lopulta kokonaisuuden hallintaan tai sen puutteeseen. 
Kokonaisuuden hallinnan kannalta haasteina ovat myös rakentamisen monivaiheisuus ja suunnitte-
lualojen (rakenne, ilmanvaihto jne.) eriytyminen. Kuten haastatteluissa korostettiin, yksi asiantun-
tija kuten esimerkiksi rakennustarkastaja ei voi hallita sisäilmaa koskevaa laajaa kokonaisuutta. 
Sen sijaan eri toimijoiden välinen yhteistyö on edellytyksenä hyvän sisäilman kokonaisuuden edistä-
miseksi.  

Rakennus- ja tekniikan alan eri asteiden koulutusta pidetään yleisesti korkeatasoisena, mutta sisäil-
man osalta kapea-alaisena. Kaikilla prosessin asiantuntijoilla edes sisäilmaosaamisen perusasiat 
eivät sisälly opintoihin eikä edellytyksiä läpäisevälle osaamiselle synny. Jo perusopintojen tulisi tu-
kea sitä, että osaamista voisi kartuttaa myös ristikkäin eri aloilta.  

Eri alojen asiantuntijoilta puuttuu usein yhteinen ymmärrys sisäilmaa koskevista asioista. Esimer-
kiksi rakennustekniikan suunnittelijoiden, korjaussuunnittelijoiden ja lvi-alan asiantuntijoiden osaa-
misen yhteensovittaminen olisi tärkeää. Sekä haastatteluissa että työpajoissa korostettiin pää-
suunnittelijan roolia kokonaisuudessa. Esille nousi esimerkiksi, että rakennushankkeita johtaville ra-
kennuttajainsinööreille ei ole lakisääteistä velvoitetta sisäilman osaamisesta. Rakennusterveysasi-
antuntijan (RTA) koulutus on vastannut yleiseen tarpeeseen käsittelemällä sisäilman kokonai-
suutta. Ongelmana kuitenkin on, etteivät työelämässä olevat suunnittelijat välttämättä lähde pit-
källe RTA:n pätevöitymispolulle. Lisäksi koulutuksen esteeksi nostettiin sen korkeana pidetty hinta. 

Digitaalisuudesta puhutaan, mutta käytännössä tilaajilla ei ole riittävää osaamista. Alan digitalisoi-
tuminen poistaisi merkittäviä tiedon kulun ja rakennuksen valvonnan ongelmia, kehitys on kuitenkin 
vasta alkuvaiheessa. Rakennusta koskeva data ei virtaa keskeisten toimijoiden välillä eikä datan 
mahdollisuuksia hyödynnetä optimaalisesti.  Kansallisella tasolla käsitellään rakennusten tiedot yh-
distävistä digitaalisista kaksosista, käytännössä kuntatasolla dataa kerätään ja hyödynnetään kui-
tenkin vielä vähän. Vaikka tietomallinnus on jo tyypillistä, estävät kuntien osaamisen puutteet syn-
tyvän tiedon täysimääräisen hyödyntämisen. Kun suunnittelupalvelua hankittaessa ei osata mää-
rittää tietomallin sisältöä, jää hyödynnettävä tieto vajaaksi. Näin käy usein esimerkiksi ylläpidossa. 
Lisäksi isona ongelmana on yritysten haluttomuus jakaa omien rakennustietojärjestelmiensä dataa 
muille saman rakennuksen kanssa työskenteleville yrityksille. 

Hankintaosaaminen ja tarvittavien asiantuntijoiden riittämätön yhteistyö hankinnoissa ovat merkit-
täviä sisäilmaosaamisen pullonkauloja. Tässä selvityksessä nousi usein esiin hankintamenettelyjen 
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ja -kriteerien kehittämistarpeet. Hinnan painoarvo korostuu suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 
hankinnoissa liian usein ja laadun kustannuksella. Esimerkiksi kosteusvaurioiden korjaus epäonnis-
tuu useiden toimijoiden kokemuksen mukaan todennäköisesti siinä tapauksessa, jos hinta on paina-
vin hankintakriteeri. Laadun varmistamiseksi tulisikin useimmiten määritellä tekijöiden pätevyysta-
soa ja palvelun tuloksen laatutasoa nykyistä yksityiskohtaisemmin. Yksittäisten prosessin vaiheiden 
hankinta ei aina tue rakennuksen tai tilan kokonaisuuden pitkäjänteistä ymmärtämistä ja laatua. 
Hankintojen näkökulman tulisi siirtyä tulosten ja laadun ostamiseen sekä kokonaisuuden ja elinkaa-
ren hallintaan. 

Kokonaisnäkemys vaatisi nykyistä enemmän eri asiantuntijoiden yhteistyötä, tämä on usein puut-
teellista (ks. 2.1 esim. taulukko 4). Rakentamisen hankinnat ovat kunnissa strategisesti tärkeitä 
hankintoja ja näiden valmisteluun tulisi resursoida riittävästi. Usein suunnittelua tukisi monialainen 
tiimi, jossa hankintojen ja rakentamisen asiantuntijoiden lisäksi olisi tilojen ylläpitäjien ja loppukäyt-
täjien edustajat. Tämä tehostaisi tilojen ylläpitoon liittyvien ongelmakohtien ennakoivaa tunnista-
mista. Lisäksi eri alojen yrityksiä tulisi kannustaa yhteistyöhön saumattoman sisäilmaongelmia eh-
käisevän suunnittelun tueksi.  

Eri alojen asiantuntijoiden välisen yhteistyön nähtiin kuitenkin parantuneen esimerkiksi kuntien si-
säilmatyöryhmien, kuntien sisäilmaverkostojen ja Sisäilmayhdistys ry:n toiminnan ansiosta. Esimer-
kiksi kuntien sisäilmaryhmissä edistetään sisäilman kokonaiskuvan hallintaa. On kuitenkin otettava 
huomioon, että kuntien välillä on suuria eroja. Suurissa kunnissa voi olla moniammatillisia sisäilma-
työryhmiä ja prosessit sisäilma-asioiden hoitamiseen. Sen sijaan pienissä kunnissa sisäilman osaa-
mista saattaa olla niukasti vähäisen henkilöstömäärän takia.  

Kuten edellä 2.1 on esitetty, tämän kartoituksen kyselyn tulosten perusteella toimijaryhmistä ra-
kennustarkastus ja rakentajat osallistuvat vähiten hyvän sisäilman kokonaisuuden edistämiseen tai 
tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa aiheeseen liittyen (taulukko 3). Erityisesti hankinnan 
ja muiden toimijaryhmien välillä on vain hyvin vähän yhteistyötä kiinteistönomistajia lukuun otta-
matta (ks. 2.3.1 ja taulukko 4). 

Sisäilmaa koskevassa yhteistyössä olisi tarpeen määrittää yhteinen tavoite, vastuutaho ja reuna-
ehdot. Eri osapuolten ja ammattiryhmien välisen yhteistyön tulisi kestää koko kiinteistön elinkaaren 
ajan hankesuunnittelusta rakennuksen purkamiseen saakka. Ohjeistukset tulisi jalkauttaa käytän-
töön jokaisessa vaiheessa.  

On tarvetta entistä paremmalle dokumentoinnille, seurannalle ja sille, että kaikki sidosryhmät sitou-
tuvat yhteisiin järjestelmiin. Kokonaisuuden hallinnassa tulisi ottaa huomioon muun muassa kiin-
teistön kunnon seuranta ja ympäristön muuttuminen rakennuksen elinkaaren aikana. Kiinteistön 
kunnosta on usein puutteelliset lähtö- ja seurantatiedot. Esimerkiksi ja kiinteistönhoitoa varten on 
olemassa sähköisiä käsikirjoja ja huoltokirjamittaristoja. Parhaillaan käynnissä olevassa Terveet ti-
lat 2028-ohjelmassa kehitetään toimintamallia kiinteistönhuoltoa varten. Tulevan Terveet tilat-toi-
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mintamallin on tarkoitus tuoda ratkaisua, missä asioissa tulee onnistua kokonaisuuden hallitse-
miseksi 6.  
 

2.3.2 Viestintä ja tiedonkulku 

Keskeiset havainnot: 

» Viestintä ja tiedonsiirto ovat keskeisessä roolissa sisäilman kokonaisuuden hallitsemi-
sessa. 

» Tiedonkulun haasteena on ristiriitainen tieto sisäilmaa koskien.  

» Valtakunnallisesti yhtenäisille ohjeille sisäilman terveyshaittojen korjaamiseksi on tar-
vetta 

 

Viestintä ja tiedonsiirto ovat keskeisessä roolissa sisäilman kokonaisuuden hallitsemisessa. Sisäil-
maa koskien on olemassa muun muassa valmiita ohjeistuksia esimerkiksi tilojen käyttäjille, oppaita 
eri tarpeisiin, sekä kiinteistönhoidon käsikirjoja ja huoltokirjoja. Nämä muodostavat hyvät lähtökoh-
dat viestinnälle. Hyviä oppaita on saatavilla muun muassa kuntotutkimuksia varten.  

Tiedonkulun haasteena on ristiriitainen tieto sisäilmaa koskien. Tarvitaan yleisesti tietoa siitä, mitä 
on hyvä sisäilma ja mitä rakenteellinen terveys sekä toimivuus tarkoittavat taloudellisesti. Osaami-
sen tason nostamiseksi sekä yhdenmukaistamiseksi ja kokonaisuuden hallinnan parantamiseksi on 
tarvetta kiinnittää huomiota johtamiseen, viestintään ja koulutukseen. Työpajoissa korostettiin, 
että tarvittaisiin valtakunnallisesti yhteneväistä tietoa sisäilman terveyshaitoista sekä yhteneväi-
set ohjeet sisäilman terveyshaittojen korjaamiseksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tai 
THL:n toteuttamana. Yhtenäiset ohjeet helpottaisivat viestintää sisäilmaan liittyen. Lisäksi haas-
tatteluissa todettiin, ettei viestinnässä tule keskittyä vain teknisen tiedon jakamiseen, vaan viestin-
tää tulisi tehdä oikea-aikaisesti, riittävästi ja läpinäkyvästi sisäilmaa koskevien konfliktien välttä-
miseksi.  Viestinnän kannalta haasteellista on myös se, ettei sisäilmaongelmien kustannuksista ole 
kattavaa tietoa, mikä vaikeuttaa toimenpiteiden tarpeellisuuden arviointia. 

Käytännössä esimerkiksi tilojen käyttäjien ja huollosta vastaavien välistä tiedonkulkua tulee vahvis-
taa huoltoa, korjausta ja ylläpitoa koskien. Tätä varten lähtö- ja seurantatietojen tulisi olla doku-
mentoitu (ks. myös 2.3.2). Lisäksi sopimusten avulla voidaan tukea viestintää esimerkiksi hyödyntä-
mällä Rakennustiedossa työstettäviä elinkaariasiakirjapohjia.  

  

                                                        

6 https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK008:00/2018 
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3 Yhteenveto  
 

Tässä luvussa esitellään kartoituksen keskeiset havainnot sekä kehittä-
misehdotukset toimenpiteisiin ja koulutustarpeisiin liittyen. 
 

3.1 Osaamistasoon vaikuttavia tekijöitä 
 

Rakentamisen kokonaisuuden hallintaan ei ole riittävästi osaamista, jolloin yhteisiin tavoitteisiin, 
kuten hyvän sisäilman tuottamiseen, ei voida päästä. Kokonaisuuden hallinnan puuttuminen nousi 
suurimmaksi ongelmaksi rakentamisen ja ylläpidon kaikissa vaiheissa. Vaikka eri toimijoiden tekni-
nen osaamispohja on riittävä, hyvän sisäilman saavuttaminen edellyttää jatkuvaa kokonaisuuden 
ymmärtämistä ja elinkaariajattelua. 

Kokonaisuuden hallinnan osaamisen puuttuminen johtaa siihen, ettei sisäilmaa huomioida riittävästi 
rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Kokonaisvaltaisen hyvän sisäilman kehittämisen sijaan kes-
kustelu ja toimenpiteet suuntautuvat usein yksittäisiin korjauksiin ennakoinnin sijaan. Kiinteistön-
hoidon tarpeita ei välttämättä huomioida suunnitteluvaiheessa. Hankinnoissa ja rakentamisessa 
hinnan merkitys korostuu laadun kustannuksella, ja sisäilman kokonaisuuttaa voidaan parantaa 
vahvistamalla laadun painoarvoa. Kokonaisymmärrystä ja -koordinaatiota tulisi vahvistaa sisällyt-
tämällä sisäilmaosaamisen perusasioita kaikkiin rakentamisalan koulutuksiin. 

Suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluiden hankintaosaamisen puutteet heijastuvat rakentami-
sen laatuongelmina. Kuntien hankintaosaamisen vahvuudet ovat hankintojen teknisessä toteutuk-
sessa. Hankinnoissa määritellään kuitenkin ostettavan palvelun ja tulosten vaatimukset, kunnilla ei 
usein ole tähän riittävää asiantuntemusta. Lisäksi hinnan painoarvo korostuu liian usein laadun 
kustannuksella. Hankinnoilla olisi mahdollista saavuttaa uusia kunnianhimoisia ratkaisuja, tämä 
edellyttäisi kuitenkin esim. yhteistoiminnallisten hankintamenettelyjen tuntemusta sekä eri asian-
tuntijoiden yhteistyötä myös kuntien sisällä. Lisäksi useissa hankinnoissa ajattelua tulisi muuttaa 
suoritteiden hankinnasta tulosten, laadun ja vaikutusten hankintaan. 
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Rakentamisessa eri vaiheiden välinen tiedonsiirto sekä sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus ovat 
edellytyksiä hyvän sisäilman toteutumiselle. Eri työvaiheiden merkityksen ja tärkeyden ymmärtämi-
seen tarvitaan ymmärrystä hyvän sisäilman kokonaisuudesta ja eri toimijoiden merkityksestä siinä. 
Sisäisen ja ulkoisen valvonnan osaamisessa on puutteita, eikä laadunvalvontatyökaluja käytetä riit-
tävästi, vaikka niitä olisi käytettävissä. Vastaavan mestarin ja ulkopuolisen valvojan osaaminen on 
keskeistä. 

Kiinteistön teknisessä käytössä esiintyy osaamisvajeita. Tilojen ylläpitoon ja tekniseen käyttöön ei 
ole osoitettu hyvän sisäilman toteutumiseksi riittävästi resursseja. Käyttöhenkilöstön ohjeistus il-
manvaihdon ja lämpötilan säätämiseen on osin puutteellista. Myöskään tilojen käyttäjät eivät vält-
tämättä osaa tai pysty vaikuttamaan lämpötilaan tai ilmanvaihtoon. 

Korjausrakentamisen onnistuminen vaatii riittävän kattavia kuntotutkimuksia, joissa selvitetään 
lähtötilanne ja tarvittavat toimenpiteet. Kuntotutkimuksia osataan teettää useimmiten hyvin, 
mutta ongelmaksi muodostuu osaavien tutkijoiden liian vähäinen määrä, mikä johtaa toteutuksen 
tason vaihteluun. Korjausten toteuttamisessa ei aina noudateta suunnitelmia, mihin voidaan puut-
tua parantamalla suunnittelijoiden ja rakentajien välistä tiedonkulkua. Myös korjausrakentamisen 
taso vaihtelee osaajien liian vähäisen määrän takia.  

Rakennusterveysasiantuntijoiden (RTA) koulutus tuottaa tarvittavia sisäilmaosaajia. Koulutusta 
pidetään sisällöltään oikeanlaisena, ja rakennusterveysasiantuntijat pystyvät kehittämään sisäil-
mastoa kokonaisvaltaisesti. Monen koulutuksesta kiinnostuneen on kuitenkin vaikeaa osallistua 
koulutuksen keston ja sen korkeiksi koettujen kustannusten takia. Ongelmaksi on muodostunut 
koulutettujen vähäinen määrä, jolloin sisäilmaan liittyvää erityisosaamista ei välttämättä ole saa-
tavilla. 

Osaamisvajeita nähtiin myös teknisen alan perustason koulutuksessa. Hyvän sisäilman edellytyksiä 
ja toimenpiteitä käsitellään pääasiassa suppeasti. Vaikka tekniikan ja rakennusalojen koulutus on 
yleisesti korkeatasoista, sisäilmaan liittyviä asioita käsitellään vain vähäisesti. Eri alojen asiantunti-
joilla ei ole edellytyksiä yhteisen ymmärryksen muodostumiselle hyvän sisäilman edistämiseksi, jol-
loin eri toimijoiden rooli hyvän sisäilman edistämisessä jää epäselväksi ja toteutumatta. 

Vaikka rakennetun ympäristön digitalisaatiosta puhutaan, on tästä saatavien hyötyjen realisointi 
vasta alkuvaiheessa. Tietoa kerätään, jaetaan ja hyödynnetään toistaiseksi hyvin pistemäisesti. 
Aito vaikuttavuus saavutettaisiin tiedon avaamisen ja kokoamisen myötä. Nyt rakennusta koskeva 
data ei virtaa keskeisten toimijoiden välillä eikä datan mahdollisuuksia hyödynnetä optimaalisesti. 
Lisäksi osa kuntien tuottamasta datasta ei ole suoraan muiden organisaatioiden hyödynnettä-
vässä muodossa. Kansallisella tasolla keskustellaan rakennusten tiedot yhdistävistä digitaalisista 
kaksosista, käytännössä tämä vaatisi kunnilta ja yrityksiltä halua avata omia datojaan. 
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Taulukossa 5 on kuvattu hyvän sisäilman toteutumisen edellytyksiä rakennuksen elinkaaren eri vai-
heissa. Sisäilma-asiat huomioidaan suunnitteluvaiheesta lähtien läpi koko rakennuksen elinkaaren, 
ja eri toimijoilla on riittävä motivaatio ja kyky edistää hyvän sisäilman toteutumista. Eri toimijat 
jakavat yhteisen tavoitteen, jota tiedon siirtyminen ja kokonaisuuden hallinnan työkalut tukevat. 

 

Elinkaaren 
vaihe 

Suunnittelu Hankinta Rakentaminen Ylläpito ja käyttö Korjaaminen ja  
perusparantaminen 

Hyvä  
sisäilmasto 
toteutuu, kun… 

Otetaan huomi-
oon eri järjestel-
mien vaikutuksen 
kokonaisuuteen ja 
sisäilman laatuun  

Hankinnassa hyö-
dynnetään elin-
kaariajattelua. So-
velletaan tarvitta-
essa uusia hankin-
tamalleja. Hanki-
taan (sisäilman) 
pitkäaikaista laa-
tua, ei vain halvim-
pia neliömetrejä 
tai nopeinta val-
mistumista.  

Rakentamisen laa-
tua painotetaan 
hinnan lisäksi. Laa-
dun kriteereitä ke-
hitetään mitatta-
viksi. Yhteinen 
päämäärä on kaik-
kien toimijoiden 
tiedossa. Toimin-
taohjeet poik-
keamiin. 

Perusosaaminen 
vastaa kohteen ja 
tehtävän vaati-
vuutta. Riittävä 
perehdytys koh-
teen ominaisuuk-
siin eri käyttötilan-
teissa. Ohjeistus 
poikkeamia ja 
käyttäjäpalaut-
teita varten.  

Käytetään sertifioi-
tuja osaajia, jotka 
tekevät riittävän 
taustaselvityksen 
rakennuksen tilasta 
ja tarvittavat kor-
jaussuunnitelmat. 
Koulutetaan lisää 
tekijöitä esim. RTA -
pätevyyteen, kan-
nustimia jatkokoulu-
tukseen. 

Viestintä/  
tiedonsiirto 

Kaikki toimijat saavat riittävästi tietoa ja jakavat itse sitä aktiivisesti. Tiedonkäsittelyn (siirto, varastointi, 
päivitys, dokumentit) tavat ovat vakioituneet ja kaikkien tuntemat. Tietojärjestelmät tukevat käytännön te-
kemistä kaikissa vaiheissa tarpeenmukaisella tavalla. Järjestelmät valvovat ja ohjaavat käyttöä (esimerkiksi 
talon huoltokirjan aktiivinen käyttö).   

Kokonaisuuden 
hallinta 

Kaikki toimijat tunnistavat roolinsa hyvän sisäilman edistämisessä ja osallistuvat siihen aktiivisesti. Kaikella 
tekemisellä on päävastuullinen, joka vastaa eri osioiden huomioimisesta kokonaistavoitteiden kannalta riit-
tävällä tavalla. Pääsuunnittelija, työmaan vastaava mestari sekä näitä tukeva sisäinen ja ulkoinen valvonta 
vastaavat yhdessä rakennuksen kokonaistoimivuuden saavuttamisesta. Tilaaja sisällyttää sopimuksiin riittä-
västi aikaa ja resursseja toimivuuden varmistamiseen ja käyttöhenkilökunnan koulutukseen.  

 
Taulukko 5. Esimerkkejä hyvän sisäilmaston toteutumisen edellytyksistä. 
 

3.2 Kehittämisesityksiä osaajaryhmittäin 
Tässä luvussa esitetään yhteenvetoina kaksi taulukkoa, joista ensimmäisessä on esimerkkejä koulu-
tustarpeista ja toisessa esimerkkejä tarvittavista toimenpiteistä eri toimijaryhmissä. Molemmissa 
esimerkit on jaoteltu toimijaryhmittäin rakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon mukai-
sesti. 
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Kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksien kehittäminen on keskeinen mahdollisuus parantaa sisäil-
maosaamisen kokonaisuutta. Monilta osin koulutus yksittäisestä erikoisalasta on laadullisesti riit-
tävää, mutta ongelmaksi muodostuu kokonaisuuden hallinta ja osaajien määrän riittävyys. Sisäil-
maosaamisen kokonaisuutta voi siis parantaa tiettyjen koulutusten määrää lisäämällä ja painotta-
malla sisäilma-asioita kaikissa koulutuksissa, jolloin ymmärrys kokonaisuudesta kehittyy.  

Oheiseen taulukkoon on nostettu selvityksen tiedonkeruussa esiin nousseita teemoja tai sisältöjä, 
joihin voidaan vastata koulutuksilla. Lista ei ole tyhjentävä, vaan esimerkkiluontoinen. 

Taulukko 6 Esiin nousseita koulutustarpeita toimijaryhmittäin. 

Toimijat Esimerkkejä koulutustarpeista 

Suunnittelijat 

§ Tilojen erilaisten käyttäjätarpeiden ymmärryksen lisääminen 
§ Kiinteistönhoidon eli teknisten järjestelmien ylläpidon ja siivouksen vaati-

mukset 
§ Elinkaarikustannusten ja vaihtoehtoisten ratkaisujen mallintaminen 

Hankinta 

§ Hankintojen strateginen johtaminen (sisäilma strategiseksi tavoitteeksi) 
§ Hankinta-asiantuntijoiden ja substanssiosaajien hankintaprosessin 

(hankinnan valmistelu, määrittäminen, kilpailutus, sopimusseuranta) 
systemaattisten yhteistyömallien osaaminen  

§ Tilaaja-tuottaja-yhteissuunnittelun mallien ja hankintamenettelyjen 
(esim. elinkaarimalli ja yhteistoimintamallit) tuntemus 

§ Laatukriteereiden ja tulosperusteisten hankintojen käytön perusteet 

Rakentaminen 

§ Työmaan vastaavan mestarin/rakennuttajainsinöörin osaaminen vähin-
tään sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden perusteista 

§ Kosteuden- ja pölynhallinnan toimintamallit 
§ Laatukriteereiden merkityksen ymmärtäminen 
§ Sisäisen valvonnan osaaminen 
§ Ulkoisen valvonnan hankinnan osaaminen 

Kiinteistön tekniset 
käyttäjät ja ylläpitäjät 

§ Järjestelmä- ja rakennuskohtaista koulutusta tulisi järjestää kunnissa 
systemaattisesti 

§ Siivouksen merkityksen ja rajapintojen (muihin prosessin osiin) käsittely 
alan koulutuksessa ja rakentamisalan muissa koulutuksissa 

Kuntotutkijat, kosteus-
vaurioiden korjausten  
suunnittelijat 

§ Kokonaisprosessin ymmärrys 
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Vastaavasti sisäilmaosaamista parantavista toimenpiteistä voidaan nostaa ehdotuksia toimijaryh-
mittäin. Ensisijaisen tärkeä on ymmärtää oman tehtävän ja roolin merkitys hyvän sisäilmaston ko-
konaisuudessa. Tätä voidaan parantaa kaikkien rakennuksen elinkaaren eri vaiheiden toimijoiden 
osaamista ja yhteistyötä kehittämällä, aina tilojen kunnossapitoa ja käyttäjiä myöten. Osaamisen 
nostamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat osittain limittäisiä koulutustarpeiden kanssa. 

 

 

 

Toimija Esimerkkejä osaamista nostavista toimenpiteistä 

Kiinteistönomistajat / 
hankkijat 

§ Kohteen toteuttamiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja sisäil-
man näkökulmasta. 

§ Varmistetaan että päätöksentekijöillä on riittävästi tietoa päätöksen tu-
eksi, riittävän ymmärrettävässä muodossa. 

Rakennustarkastus § Varmistetaan tarkastuksen ymmärrys rakennusfysiikan (rakenteiden 
kosteustekninen toimivuus) ja sisäilman toimivuuden osalta. 

Pääsuunnitteli-
jat/suunnittelijat 

§ Pääsuunnittelijalta on voitava edellyttää riittävää tuntemusta eri eri-
koissuunnittelujen merkityksestä sisäilman ja yleensäkin laadun kannalta, 
jotta kokonaisuutta (rakentaminen, käyttö, ylläpito) voidaan hallita ny-
kyistä paremmin.  

§ Eri tahojen yhteistyötä ja kokonaisuuden ymmärtämisen tärkeyttä ko-
rostetaan kaikissa vaiheissa.  

§ Ylläpitoa (tekninen käyttö, huolto, siivous) osallistetaan jo suunnittelu-
vaiheessa. 

Rakentajat § Kokonaisuuden hallintaa parannetaan varmistamalla tarvittava tiedon-
siirto eri tekijöiden välillä ja tiedon siirtymäpisteiden valvonta. 

§ Sisäistä valvontaa ja ohjausta lisätään. 
§ Laatukriteerit viedään käytännön toimenpiteiksi (esim. Kuivaketju10). 
§ Työntekijöiden ja työnjohdon vuorovaikutusta kehitetään laadukkaan 

lopputuloksen varmistamiseksi. 
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Taulukko 7 Tarvittavia toimenpiteitä toimijaryhmittäin. 

  

Toteutuksen ajan val-
vojat 

§ Sisäisen valvonnan määrää ja tasoa parannetaan tukemaan rakentami-
sen laatua ja auttamaan ulkoista valvontaa ja rakennustarkastusta.  

§ Valvoja otetaan mukaan hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa suun-
nitteluvaiheessa, jolloin mahdollisuudet edistää hyvän sisäilman toteutu-
mista ovat paremmat. 

Sisäilmapalvelut § Sertifioituja osaajia hyödynnetään. 
§ Koulutettujen asiantuntijoiden määrää lisätään. 

Kuntotutkijat § Sertifioitujen rakennusterveysasiantuntijoiden (RTA) määrää lisätään 
merkittävästi. 

§ Kuntotutkijat pidetään mukana läpi prosessin, rakentamisesta käyttö-
vaiheeseen. 

Kiinteistön tekniset 
käyttäjät ja ylläpitä-
jät 

§ Käyttökoulutuksen laatua korostetaan. Kriteerit ja laadunvarmistus 
määritellään. 

§ Varmistetaan että henkilöstön perusosaaminen vastaa kohteen vaati-
vuutta. 

§ Käyttökoulutus kiinteistön järjestelmille eri käyttötilanteissa on riittävää, 
myös henkilöstön vaihtuessa. 

§ Huoltokirjan digitaalisen version käyttöä ohjeistetaan ja seurantaan, 
jotta tiedot tulevat tallennettua oikeassa muodossa ja ovat ajantasai-
sina löydettävissä myös henkilöstön vaihtuessa. 

Tilojen käyttäjät § Palautejärjestelmän toimivuus varmistetaan: Käyttäjälle kuittaus ilmoi-
tuksesta sekä esimerkiksi toimenpiteistä, niiden ajoituksesta ja tekijästä. 

§ Käyttäjäkoulutus tiloille ja niiden mahdollisille tilakohtaisille laitteille   
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Liitteet 
 

Kyselyvastaajien taustatietoja 

 n % 
Helsinki 125 24,1 
Mikkeli 18 3,5 
Tuusula 11 2,1 
Espoo 9 1,7 
Vaasa 8 1,5 
Lahti 8 1,5 
Turku 7 1,4 
Kuopio 7 1,4 
Oulu 6 1,2 
Hämeenlinna 6 1,2 
 

 n % 
Yritykset (n=66) Ammattiala Suunnittelija 13 19,7 

 Konsultti 26 39,4 
 Urakoitsija 13 19,7 
 Jokin muu 14 21,2 

Asemasi Johto 18 27,3 
 Keskijohto 10 15,2 
 Asiantuntija 33 50 

 Palveluesimies, työnjohtaja tai vas-
taava esimiestaso 

1 1,5 

 Jokin muu 4 6,1 

Yrityksen koko Pieni (<50 työntekijää) 27 40,9 
 Keskisuuri (50–250 työntekijää) 17 25,8 
 Suuri (>250 työntekijää) 13 19,7 

 Jokin muu organisaatio kuin yritys 9 13,6 

Kunnat (n=438) Asemasi Toimialajohtaja tai vastaavaa ylem-
pää johtoa 

64 14,6 

 Keskitason johtoa 76 17,4 

 Palveluesimies, työnjohtaja tai vas-
taava esimiestaso 

64 14,6 

 Asiantuntija 171 39 
 Jokin muu 63 14,4 
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Kiinteistönomistajan tehtävät (mm. rakennuttaminen, hankinta, lautakunnat,
valtuusto, hallitus, resurssi- ja budjettipäätökset) (310)

Rakennustarkastus (441)

Rakennusten suunnittelu (pääsuunnittelija, suunnittelijat) (218)

Rakentaminen (271)

Toteutuksen ajan valvonta (287)

Kuntotutkimus (kuntoarvioija, -tarkastaja, -tutkija, rakennusterveysasiantuntija,
sisäilma-asiantuntija, kosteusvaurion kuntotutkija jne.) (322)

Sisäilmapalvelut (sisäilman seurantapalvelut jne.) (318)

Tekninen käyttö ja ylläpito (kiinteistönhuolto, siivous) (332)

Tilojen käyttö (käyttäjien tarpeet ja toiminta) (379)

Vastaajien asiantuntemus:

Tehtäväni liittyvät suoraan aiheeseen Tehtäväni liittyvät jossain määrin aihealueeseen
Tehtäväni eivät li ity aiheeseen / En tunne aihealuetta
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Kyselyvastaajien näkemyksiä sisäilmaosaamisesta rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. 

 

8%

12%

12%

32%

15%

13%

7%

Ammattitutkinto

Teknillinen opisto (insinööri, mutta ei AMK-
tutkinto)

Teknillinen koulu (rakennusmestari, mutta ei
rkm-AMK)

AMK-tutkinto

Yliopistotutkinto

Ei tutkintoa

Jokin muu

Korkein suorittamani rakennusalan 
tutkinto on (n=487):
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2
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

kunta/kiinteistön omistaja osaa valita hankintamuodon, jolla voidaan 
päästä tavoiteltuun sisäilman laatuun

kunta/kiinteistön omistaja osaa valita hankintamuodon kohteen mukaan

rakennustarkastus osaa vaikuttaa sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin

pääsuunnittelijat osaavat huomioida omistajien tavoitteet

pääsuunnittelijat osaavat huomioida kiinteistönhoidon tavoitteet

pääsuunnittelijat osaavat huomioida käyttäjien tavoitteet

suunnittelijat osaavat huomioida omistajien tavoitteet

suunnittelijat osaavat huomioida kiinteistönhoidon tavoitteet

suunnittelijat osaavat huomioida käyttäjien tavoitteet

Suunnitteluvaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

rakentajat osaavat huomioida omistajien tavoitteet

rakentajat osaavat huomioidat käyttäjien tavoitteet

toteutuksen valvojat osallistuvat tavoitteiden asettamiseen

toteutuksen valvojat osallistuvat muutoksien ja valintojen tekemiseen

sisäilman seurantapalvelut osaa tukea kiinteistöautomaation käyttöä 
sisäilman seurannassa

tekninen käyttö ja ylläpito huomioidaan hyvän ja kustannustehokkaan 
käytön ja ylläpidon näkökulmasta.

tekninen käyttö ja ylläpito huomioidaan hyvän ja kustannustehokkaan 
siivouksen näkökulmasta.

tilojen käyttäjät tulevat kuulluksi ja huomioiduiksi odotuksistaan 
rakennukselle

Suunnitteluvaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa päätöksen hankintapäätöksen 
tueksikunta on varannut hankinnan tekemiseen riittävän budjetin, jotta sisäilma 

tavoitteet voidaan huomioida
hankinnan toteuttajat osaavat hyödyntää eri hankintamalleja 

tarkoituksenmukaisesti

rakentajat painottavat laatua ennen hintaa

toteutuksen valvoja on mukana varmistamassa, että hankinnassa 
huomioidaan laatu, toimivuus ja tavoitteisiin vastaavuus

tekninen käyttö ja ylläpito huomioidaan järjestelmä- ja 
materiaalivalinnoissa käytön, huollon ja ylläpidon kannaltatekninen käyttö ja ylläpito huomioidaan materiaalivalinnoissa siivouksen 

näkökulmasta

tilojen käyttäjät huomioidaan hankkimalla järjestelmiä, joihin tilojen 
käyttäjillä on suora vaikutusmahdollisuus

huomioidaan materiaalivalinnoissa

Hankintavaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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kunta/kiinteistön omistaja saa tietoa valvojalta riittävästi

kunta/kiinteistön omistaja tietää perusteet tehdyille valinnoille

rakennustarkastus voi vaikuttaa sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin

rakennustarkastus valvoo toimivuuden varmistusta sisäilman 
näkökulmasta

pääsuunnittelijat huomioivat sisäympäristön/sisäilmaston muutostöiden 
hallinnassa

suunnittelijat huomioivat sisäympäristön/sisäilmaston muutostöiden 
hallinnassa

Rakentamisvaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

rakentajat painottavat laatua ennen hintaa

toteutuksen valvojat osaavat varmistaa toimivuuden eri käyttötilanteissa 
sisäilman näkökulmasta

toteutuksen valvojat osaavat varmistaa paine-erotasot rakennusvaipan yli

toteutuksen valvojat osaavat varmistaa ilmanvaihdon toimivuuden

tilojen käyttäjät saavat tietoa muutoksista

tilojen käyttäjät saavat tietoa vaikutusmahdollisuuksista

tilojen käyttäjät tulevat huomioiduiksi käyttäjätarpeiden näkökulmasta

Rakentamisvaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

kunta/kiinteistön omistaja saa luotettavia ja käyttökelpoisia raportteja 
tilojen käytöstä

kunta/kiinteistön omistaja saa luotettavia ja käyttökelpoisia raportteja 
taloteknisten järjestelmien toiminnasta

kunta/kiinteistön omistaja saa tiedon tilojen toimivuudesta ja ongelmista

kunta/kiinteistön omiastaja osoittaa riittävästi resursseja tilojen ylläpitoon 
ja käyttöön

rakentajat ohjeistavat käyttöhenkilöstöä riittävästi ilmanvaihtoon, 
lämpötilaan ja kiinteistön ylläpitoon liittyen

kuntotutkijat osaavat tehdä kohdennettuja selvityksiä ongelmakohtien 
syiden selvittämiseksi

kuntotutkijat tukevat oikeiden ja ajoissa tehtävien korjaustoimenpiteiden 
suunnittelua

Tilojen käyttövaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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sisäilman seurantapalvelut tuottavat jatkuvaa informaatiota kerätystä 
datasta

sisäilman seurantapalvelut tuottavat luotettavaa informaatiota kerätystä 
datasta

sisäilman seurantapalvelut tuottavat käyttökelpoista informaatiota 
kerätystä datasta

tekninen käyttö ja ylläpito neuvoo käyttäjiä tilojen käytössä

tekninen käyttö ja ylläpito ohjeistaa käyttäjille mistä kysyä lisätietoa

tekninen käyttö ja ylläpito huomioi käyttäjäpalautteen

tekninen käyttö ja ylläpito raportoi omistajille lisäavun tarpeesta

tilojen käyttäjät osaavat vaikuttaa ilmanvaihtoon ja lämpötiloihin

tilojen käyttäjät pystyvät antamaan palautetta kiinteistön ylläpidolle ja 
siivoukselle

tilojen käyttäjät saavat tietoa siitä, milloin ja mitä annetun palautteen 
perusteella tullaan tekemään

Tilojen käyttövaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



 

 

 

 

41 Sisäilmaosaamisen kartoitus | Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

 

 

 

 

 

4

4
3

13

10

4

6

3
4

1
3

15

18

21
19

32

28

23

27

21
21

21
23

44

12

17
15

17

17

23

18

18
21

27
26

23

41

39
41

23

26

41

39

46
41

39
39

12

21

10
10

7

9

5

6

6
7

8
5

3

5

9
12

8

10

4

4

6
6

4
4
3

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

kunta/kiinteistönomistaja osaa hankkia tarkoituksenmukaiset kuntoselvitykset 
lähtötiedoiksi

kunta/kiinteistönomistaja osaa valita hankintamuodon, jolla voidaan päästä 
tavoiteltuun sisäilman laatuun

kunta/kiinteistönomistaja osaa valita hankintamuodon kohteen mukaan
kunta/kiinteistönomistaja on varannut hankinnan tekemiseen riittävän budjetin, jotta 

sisäilmatavoitteet voidaan huomioida
kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa päätöksen hankintapäätöksen tueksi

pääsuunnittelijat osaavat huomioida tilojen huollon

pääsuunnittelijat osaavat huomioida tilojen tulevat korjaukset

suunnittelijat osaavat huomioida tilojen huollon

suunnittelijat osaavat huomioida tilojen tulevat korjaukset

rakentajat huomioivat omistajien tavoitteet

rakentajat huomioivat käyttäjien tavoitteet

rakentajat painottavat laatua ennen hintaa

Peruskorjausvaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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toteutuksen valvoja osallistuu alusta lähtien suunnitteluun

toteutuksen valvoja osallistuu alusta lähtien toteutukseen

kuntotutkijat osaavat arvioida kohteen kokonaistilanteen
kuntotutkijat osaavat arvioida, mitä on poistettava, mitä voi jäädä ja mitä voi korjata 

vaihtoehtoisten toimenpiteiden pohjaksi
kuntotutkijat osallistuvat riittävästi peruskorjauksen suunnitteluun

sisäilman seurantapalvelut pystyvät tarjoamaan seurantahistorian toimenpiteiden 
pohjaksi

sisäilman seurantapalvelut pystyvät esittämään havaitut ongelmat toimenpiteiden 
pohjaksi

tekninen käyttö ja ylläpito pystyvät tarjoamaan seurantahistorian toimenpiteiden 
pohjaksi

tekninen käyttö ja ylläpito pystyvät esittämään havaitut ongelmat toimenpiteiden 
pohjaksi

tilojen käyttäjät tulevat kuulluksi koetuista ongelmista kuntotutkimuksia varten
tilojen käyttäjät tulevat kuulluksi koetuista ongelmista korjaustarpeen arviointia 

varten

Peruskorjausvaiheessa...

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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Luokitustaulukko osaamistarpeiden jäsentämiseksi 

 Suunnittelu Hankinta Rakentaminen Käyttö ja 
ylläpito 

Korjaaminen ja 
perusparanta-

minen 

Kiinteistönomistajat      

Hankintaosaajat      

Rakennustarkastus      

Pääsuunnittelijat      

Suunnittelijat      

Rakentajat      

Toteutuksen ajan val-
vojat 

     

Kuntotutkijat      

Sisäilmapalvelut 
(sisäilman seuranta-
palvelut yms.) 

     

Tekninen käyttö ja 
ylläpito 

     

Tilojen käyttäjät      
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Lista työpajojen ja haastattelujen organisaatioista 

Työpajat (Espoo, Kuopio, Oulu, Tampere) 

Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus 
Vihdin kaupunki 
Hollolan kaupunki 
Lahden kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Keravan kaupunki 
Liikelaitos Oulun -tilapalvelut 
Oulun seudun ympäristötoimi 
Rakennusvalvonta, Oulu 
Lumijoen kunta 
Limingan kunta 
Tampereen kaupungin tilapalvelut 
Keuruun kaupunki 
Kuopion kaupunki, rakennustarkastus 
AVI 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
THL 
Oulun ammattikorkeakoulu 
Savonia Ammattikorkeakoulu Oy 
VTT 
Asumisterveysliitto ASsTe ry 
Hengitysliitto ry 
Sisäilmatalo  
Aalto Yliopistokiinteistöt Oy 
Sirate Group Oy 
Polygon Finland Oy 
GreenUp Group Oy 
Suomen Talokeskus Oy 
Kiwa Inspecta Oy 
Ramboll Finland Oy 
MeshWorks Wireless 
Sirate Group Oy 
RKM Group Oy 
Keski-Suomen Tarkastustalo Oy 
MeshWorks Wireless Oy 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy 
T:mi Mutsal 
ISS-Palvelut 
Indoors® | Fresh Air Global Oy 
Ramboll Finland Oy 
Rakennustarkkailija.com 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry 
Raksystems insto Oy 
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy 
Ramboll Finland Oy 
Insinööritoimisto Savolainen Oy 
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
WSP Finland 

 
Haastattelut 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriö 
Opetushallitus 
AVI 
Museovirasto 
Kuntaliitto 
Kuopion kaupunki 
Keravan kaupunki 
Lahden kaupunki 
Vantaan kaupunki 
Espoon kaupunki 
Vaasan kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Salon kaupunki 
Turun kaupunki 
Kiinteistötyönantajat ry 
RAKLI 

 

 

 

 



 

 

  


