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LAHDEN TILAKESKUS





Tunnuslukuja

Henkilöstön määrä 35
Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m2

TA 2014

Liikevaihto 45,6 milj. €
Investoinnit TA 2014 48,9 milj. €
Perusparannusinvestoinnit 18,6 milj. €
Korvausinvestoinnit 24,4 milj. €
Uusinvestoinnit 4,9 milj. €
Keskeneräiset investoinnit 1,0 milj. €
Irtaimen hankinnat (keittiölaitteet) 0,15 milj. €
TP 2013

Tase 233 milj. €
Tekn. nykyarvo (73,1 %) 495 milj. €
JHA 677 milj. €
Pitkäaikainen VPO 225 milj. €



Lahden Tilakeskus
Toiminta-ajatus

Tilakeskus palvelee kaupunkiorganisaatiota järjestämällä sille 
 sen tarpeiden mukaiset toimitilat ja
 sovitut kiinteistöpalvelut

Tilakeskus huolehtii
 kaupungin omistamasta tilakannasta, sen arvosta, tuottavuudesta, 
 tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä.

Tilakeskuksen ominaispiirteitä
 Taseyksikkö, liikelaitosmainen toiminta
 Tilaaja-/kilpailuttaja-/ostajaorganisaatio
 Rakennuttaja-/ylläpitäjäorganisaatio, ei omaa palvelutuotantoa 
 Toimintamenot, mukaan lukien korvausinvestoinnit, katetaan tulorahoituksella
 Uusinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä lainalla ja kuoletetaan 

korkomenoineen tulorahoituksella
 Asiakkaita ovat kaupungin palveluiden tuottajat, toissijaisesti myös ulkopuoliset 

vuokralaiset
 Kuntalaiset ovat asiakkaita vain välillisesti



Sisäilmaryhmän toiminnasta

• Edellisessä (17.10.2014) kaupungin 
sisäilmaryhmän kokouksessa käsiteltiin 
kohteita (rakennusta tai tilaa) seuraavasti:
o Koulut 10 kpl
o Päiväkodit 12 kpl
o Sote 6 kpl
o Liikunta 2 kpl
o Toimistot 2 kpl
o Muut 3 kpl

Yhteensä 35 kohdetta

• Näissä kohteissa 
o on havaittu sisäilmaongelma 
o tai epäiltiin sitä, 
o korjataan ongelmia tai seurataan tehtyjen 

sisäilmakorjausten onnistumista, 
o tai on tekeillä kuntotutkimusta tulevaa 

perusparannusta tai rakennuksen kunnossapitoa 
varten

• Näiden sisäilmaongelmien aiheuttajana

o mikrobivaurio

o VOC-päästöjä

o mineraalivillakuituongelma

o puutteellinen ilmanvaihto tai siivous

o Veto- tai lämpötilaongelmat

o tai epäiltiin muita haitallisia aineita, esim. 
asbesti tai radon

• Kaupungin sisäilmaryhmässä 
käsiteltävien kohteiden lukumäärä on 
pysynyt vuodesta toiseen lähes samalla 
tasolla, noin 10 % tilakannasta.



TILAAJAOHJEPROJEKTI - KAUPUNGIN 

SISÄILMAONGELMAKORJAUSHANKKEEN 

KOKONAISUUDEN HALLINTA

Lahden Tilakeskuksen ja Hometalkoiden



Kaupungin sisäilmaongelmakorjaushankkeen kokonaisuuden hallinta -

menettelyn mallintaminen ja testaaminen käytännön työssä

Hankkeen tavoite:

• Hankkeen tavoitteena on suunnitella sisäilmakorjauksen onnistumisen varmistava toimintamalli 

Lahden kaupungin Tilakeskukselle.

• Hankkeessa luotuja ohjeita ja toimintamalleja testataan käytännössä Lahden Tilakeskuksen 

korjattavassa kohteessa.

• Kosteus- ja hometalkoot mallintaa hankkeen yhteydessä myös niitä yleisiä toimintatapoja, joilla 

huomioidaan yksittäisen korjaushankkeen suhdetta kunnan kiinteistö- ja tilapalvelustrategian 

kokonaisuuteen.



Hankkeen toteutus
• Hanke toteutetaan ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden ja Lahden kaupungin 

tilakeskuksen yhteistyöprojektina. Yhteistyökumppanina mukana on myös Rakli.

• Kosteus- ja hometalkoot ja Lahden Tilakeskus tekevät aluksi toimintamallikuvaukset. Näitä 
ohjeita käydään läpi ja korjataan muutaman viikon välein pidettävissä työpajoissa 
pilottihankkeen aikana saatujen kokemusten perusteella. 

• Nykyisten toimintamallien kehitystarpeita:
– Mikä toimintatapa toimii, mikä ei?

– Mitä ongelmia on nykyisissä toimintatavoissa?

– Miksi viesti ei kulje? Miten kulkeminen varmistetaan?

– Miksi viestit ymmärretään väärin?

– Missä kohtaa organisaatiota viesti katkeaa tai osaamista ei ole?

– Miten eri tahojen osaaminen varmistetaan?

– jne.



Toimintamallikuvaukset tehdään: 

• Tilaajan ohjeesta kiinteistöpäällikölle, kun sisäilmaongelma tulee esiin, 

tai kiinteistöä ryhdytään muuten korjaamaan

• Rakennuttamisen toimintaohjeesta. Ohje soveltuu valittavalle tilaajan 

omalle rakennuttajahenkilöstölle tai ulkopuoliselle rakennuttajakonsultille

• Ylläpidon ohjeistuksesta, kiinteistöpäällikölle ja muulle ylläpito-

organisaatiolle ohje siitä, miten varmistetaan korjattujen rakennusten 

oikeaoppinen huolto, joka huomioi myös korjauksen erityispiirteet esim. 

tiivistykset, kapseloinnit, iv-järjestelmän erikoisuudet yms.)



Hankkeen tuottamat ohjeet ja toimintamallit

Ohje 1. Tilaajan ohje selvitys ja tutkimusvaiheeseen, kiinteistöpäällikölle
Selvitysvaihe: Tutkimussuunnitelma ja –raportti

• kuntotutkijalla oltava myös korjausprojektiin liittyvää osaamista, kuntotutkijan pätevyysvaatimukset ja referenssit
– esimerkiksi ilmatiiveysmittaus ja lämpökamerakuvaus osaksi kuntotutkimusta
– raportissa osattava erottaa pienet asiat isoista asioista
– selvät ehdotukset korjattavista asioista ja niiden priorisoinnista ja vaikutuksesta korjauksen kokonaisonnistumiseen

Arviointivaihe:

• korjataanko vai ei
– kuinka paljon tarvitaan kuntotutkimuksia, jos päätetään purkaa talo
– tilojen toimivuuden vaikutuksen huomiointi korjauspäätösten yhteydessä
– missä vaiheessa päätös korjaamisen ja purkamisen (myymisen) välillä tehdään

• miten rakennus liittyy kunnan (omistajan) kiinteistöstrategiaan
– onko rakennuksella riittävästi käyttöä
– mitkä ovat sen käyttökulut (esim. energiankulutus) suhteessa uuteen
– palveluverkkoasiat: paikka, koko, toiminnallisuus ym.  
– kuka arvion tekee?

Rakennuttamisen valmistelu:
• Projektijohtajan (rakennuttajakonsultin) valinta, jos ei omana työnä

– osaamisvaatimukset sisäilmaongelmiin liittyen



Ohje 2. Rakennuttamisen toimintamalli

Suunnittelun kilpailutus laatukriteerein
• suunnittelijoiden pätevyyden ja osaamisen sekä resurssien varmentaminen sisäilmakorjaushankkeessa

Suunnitteluvaihe
• suunnittelun kriittisten vaiheiden havaitseminen

• suunnitelmien ulkopuolinen arviointi; johtavan kuntotutkijan hyödyntäminen suunnittelun ohjauksessa ja suunnitelmien 
arvioinnissa

• suunnittelualojen yhteensovittaminen; kuka toimii pääsuunnittelija sisäilmakorjaushankkeessa

• mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen sisäilmaa heikentämättä (korjausrakentamisen 
energiatehokkuusmääräykset)

• rakenteiden elinkaaren huomiointi ja korjausratkaisuiden huollon varmistaminen (esim. vesieristys, tuulettumattomat 
yläpohjat, perusmuurien vesieristys) 

• käyttäjien osallistaminen korjaushankkeessa

Urakkakilpailutus
• kaupallisten asiakirjojen laatu

• tarkastussuunnitelman ulkopuolinen arviointi (kuntotutkija)

• työnjohdon osaamisen tason varmistaminen sisäilmakorjaushankkeessa

• työn suorittajien osaamistason varmistaminen

• työmaan kosteuden- ja puhtaudenhallintavaatimukset



Rakennusvaihe
• toteutusvaiheen valvonnan ohjeistus ja valvonnan tason varmistaminen sisäilmakorjaushankkeessa, esimerkiksi:

– varsinkin rajapintojen tarkistaminen, ne kohdat jotka eivät perinteisesti kuulu kenellekään suunnittelijalle, 

– homepuhdistusten onnistumisen varmistaminen, tiivistysten onnistumisen varmistaminen, 

– painesuhteiden tarkastaminen rakenteiden ja huonetilojen välillä, 

– piiloon jäävien tilojen (esim. alakattotilat) siisteyden tarkastaminen jne.

• huoltokirjatyön onnistumisen sisäilmakorjaushankkeessa kosteus- ym. vaurioiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta

• yhteistyö suunnittelijoiden, kuntotutkijan, valvojan ja ylläpitohenkilöstön kesken huoltokirjatyössä
– todellisen käytännön huolto-ohjeen laatiminen vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi

– rajapintojen tarkistaminen

• käyttäjien rauhoittaminen osallistamalla heidät hankkeeseen

• työmaan kosteuden- ja siisteydenhallintavaatimukset

Muutto ja jälkiseuranta

• vaiheistettu muutto herkistyneille 

• miten varmistetaan korjausten onnistuminen?



Ylläpidon ohjeistus

• palveluiden kilpailutus

• kiinteistönpidon osaamisen tason tarkastaminen
– Kiinteistönhoitajien koulutus ja kokemusvaatimukset

– Työnjohtajien koulutusvaatimukset

• Ohjeet ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja niiden koulutuksen organisointi
– tilaajaorganisaatiolle

– huollon esimiehille ja huoltomiehille

– siivoojille, ohjeet myös ongelmien havainnointiin (siistijät ovat yleensä ensikäden 
havainnoija jotka voisivat ehkäistä ongelmia)

– kenen tehtäväksi missäkin vaiheessa?

– käyttäjälle yksinkertaiset ja selvät ohjeet



TILAAJAOHJEPROJEKTI – MIKSI OHJEITA JA 

TOIMINTAMALLEJA TARVITAAN?

Lahden Tilakeskuksen ja Hometalkoiden



Sisäilmatutkimuksista
• Sisäilmatutkijan osaaminen ja kokemus korostuu nykyisissä laajoissa kuntotutkimuksissa → ei 

osa-optimointia, ongelman taustalla yleensä useita syitä

• Sisäilmatutkimusten tilaaminen ei ole hintakilpailua → yksittäistä kohdetta on usein vaikea 
kilpailuttaa hankintalain mukaisesti, jos tilaajalla ei ole riittävästi omaa osaamista …eri tutkijoilla 
on erilaiset näkemykset tutkimustarpeesta

• Tilakeskuksen oma osaaminen ja kokemus sisäilma-asioista on lisääntynyt huomattavasti 
viimeisten vuosien aikana …virheistä oppii
– Myös kokemus sisäilmatutkimusten ja sisäilmakorjausten teettämisestä sekä kokemus eri toimijoiden 

osaamisesta kehittyy jatkuvasti

– Onko tutkittu riittävän laajasti ja oikeita asioita

– Tilaajalla pitää pystyä ”analysoimaan” eri tutkijoiden tekemiä tutkimuksia ja korjausten priorisointia → 
painottuuko tutkijoilla liikaa oman vahvuusalueen tai koulutusalansa ongelmat tai vauriot 

• Tiedottamisen tärkeys ja siinä onnistuminen tutkimus- ja selvitysvaiheessa

• Miten varmistetaan, että kaikki tutkimustulokset on huomioitu korjaussuunnittelussa



Kokemuksia sisäilmaongelmien rakennuttamisesta
• Sisäilmaongelmien korjaamisessa tärkeää:

– Varmistaa, että kaikki tutkimuksissa havaitut ongelmat, on mukana korjaussuunnitelmissa
– Miten varmistetaan urakoitsijoiden, heidän työntekijöidensä ja alihankkijoidensa osaaminen näihin töihin
– Työmaan puhtauden hallinnan varmistaminen mittaamalla, osastointi, suojaaminen ym.
– Valvonta, työn lopputuloksen varmistaminen, esimerkiksi tiiveys, painesuhteet tai rakennusautomaatiojärjestelmän 

toiminta ym.
– Olemassa olevan irtaimiston puhdistaminen …mitä voidaan siirtää korjattuihin tiloihin
– Loppu- ja käyttöönottosiivous
– Varmistaa, että rakennusta ja sen järjestelmiä osataan käyttää, hoitaa ja huoltaa oikein
– Kontrollimittaukset ja sisäilmakyselyt takuuaikana korjausten onnistumisen varmistamiseksi, riittääkö tämä?
– Tiedottaminen käyttäjille

• Miten vältetään moneen kertaan korjaaminen?
• Voiko sisäilmakorjauksia vaiheistaa järkevällä tavalla?
• Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiojärjestelmän toimiminen oikein korjausten jälkeen on olennainen asia 

halutun lopputuloksen saavuttamisen kannalta
• Kaikilla osa-alueilla pitää onnistua, jotta lopputulos on onnistunut

• Rakentamisen laatu → miten varmistetaan ettei uudisrakentamisessa ja normaalissa 
peruskorjaamisessa tehdä uusia sisäilmaongelmia



Yhteenvetona:

korjausten onnistumiseksi…
• Rakennusta on tutkittu riittävästi → 

tutkimustulosten perusteella voidaan 
tehdä oikeita johtopäätöksiä

• Korjaussuunnitelmissa on mukana 
tutkimuksissa havaitut ongelmat

• Korjausurakoitsijoilla on riittävästi 
osaamista joka tasolla onnistuakseen 
korjaustyössä

• Korjausten jälkeen rakennusta osataan 
käyttää ja ylläpitää oikein  


