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Kaskon sisäilmatyö
1. Näin huolehdit sisäilman laadusta 
2. Välitön puuttuminen vikoihin ja häiriöihin 
3. Kun oireilet tai epäilet sisäilmaongelmaa
4. Sisäilmaan liittyvien ongelmien korjaaminen
5. Monitahoisten sisäilmaongelmien hoitaminen
6. Jos sisäilmaoireilu uhkaa työkykyä

Tukea: Helmi – sisäilma
Työsuojelun yhteystiedot ja Tilapalvelun yhteystiedot - ”yhteydenotto työterveyshuoltoon”

Hki sivut, tiedotteet ja tutkimukset: www.hel.fi/talotiedot
Hki sivut, tietoa sisäilmasta: www.hel.fi/sisailma
Toimintamalli, jos lapsella on epäily sisäilmaoireilusta on valmistunut ja julkaistu: Löytyy esim. kaupungin 
sisäilmasivustolta
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Osallisuus
- henkilöstö
- opiskelijat

- vanhemmat

http://helmi.hel.fi/Opev/henkilostolle/tyohyvinvointi/sisailma/Documents/N%c3%a4in%20huolehdit%20sis%c3%a4ilman%20laadusta_2013.pdf
http://helmi.hel.fi/henkilosto/Tyohyvinvointijatyoturvallisuus/sisailma/Miten_toimia/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/henkilosto/Tyohyvinvointijatyoturvallisuus/sisailma/Miten_toimia/Sivut/default.aspx
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/sisailma/Korjaustyot/
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/sisailma/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/sisailma/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/sisailma/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/yhteystiedot/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/tilapalvelut/yhteystiedot/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/esimiespalvelu/Lists/Kaikille%20Kaskon%20esimiehille%203/DispForm.aspx?ID=88&Source=http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/esimiespalvelu/Sivut/default.aspx
http://www.hel.fi/talotiedot
http://www.hel.fi/sisailma
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/sisailma/sisailmaonglemat/


Sisäilmaprosessi
• Työntekijä ilmoittaa havaitsemastaan ongelmasta esimiehelleen. Oireilevan 

työntekijän kannattaa kääntyä työterveyshuollon puoleen.
• Esimies ilmoittaa ongelmasta kaupunkiympäristön tekniselle isännöitsijälle BEM-

huoltokirjan kautta. Esimiehen tehtävänä on välittää prosessin aikana tietoa.
• Tekninen isännöitsijä selvittää, onko puute mahdollisesti huollossa, tarkastaa 

ilmanvaihdon toiminnan sekä ilmanvaihdon käyttöajat ja lämpötilat. Tarvittaessa 
isännöitsijä tekee sisäilma-asiantuntijalle tutkimuspyynnön, Isännöitsijä tilaa 
tarvittavat pienemmät korjaustyöt kohteeseen.

• Sisäilma-asiantuntija antaa isännöitsijälle suositukset tarvittavista toimista. 
Ongelman selvittäminen voi päättyä tähän, ja voidaan sopia, että tilannetta 
tarkkaillaan. Sisäilma-asiantuntija teettää kohteessa tarpeen mukaan joko 
riskikartoituksen tai laajempia tutkimuksia.
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Hki – Kasko sisäilmatyöstä
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KYMP

• Hki sovittu normaali 
ylläpito- ja huoltoprosessi –
huolto, isännöinti: 
isännöitsijäkierrokset, 
kiinteistön PTS

Kasko 
toimipiste ja 

päällikkö

• Toimipisteen omat 
toimenpiteet

• Päällikön ja esimiesten 
säännöllinen seuranta 
palveluverkkotyö/esimiesko
kous/ yhteistoimintafoorumi

Havaittu 
häiriö

• Sovitut 
toimenpiteet

KYMP

• Isännöitsijä käy paikan 
päällä ja varmistaa, että 
laitteet toimivat yms.

• Tarvittaessa 
sisäilmatutkimus

Kasko 
toimipiste ja  

päällikkö

• Yhteistyö isännöitsijän ja 
sisäilma-asiantuntijan 
kanssa ja tarvittaessa 
tilapalvelu, työsuojelu, 
työterveyshuolto

Asia 
pitkittyy

• Tarvittaessa 
käsittely ja 
seuranta Kaskon 
sisäilmaryhmässä



Sisäilmaryhmän tarkoituksena on:
• Kiinteistöjen sisäilmaan liittyvien ongelmien ennakoinnin ja hoidon 

kehittäminen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Sisäilmaryhmä on 
laaja poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on:

• parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua sisäilmaongelmien 
ratkaisemiseen osallistuvien tahojen välillä

• käsitellä tilojen hankalia sisäilmaongelmatapauksia 
moniammatillisesti

• ryhmässä sovitaan esim. tiedotuskäytännöistä, kohteiden 
toimenpiteistä, mahdollisista sisäilmakyselyistä, pohditaan 
väistötilatarpeita ja arvioidaan toimenpiteiden kiireellisyyttä.
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Sisäilmaryhmän kokoonpano:

Tilapalvelu: Mauno Kemppi, Carola Harju, Vera Schulman
Työsuojelu: Jari Mäenmaa, Marja Paukkonen työsuojeluvaltuutetut Therese Andtfolk (sves), Outi 
Karvinen-Kopteff (Lav ja Hallinto), Timo Saarinen (Popa), Jorma Jukko (Vare)

KYMP sisäilmatiimi: Riitta Harju vara Susanna Peltola
KYMP ylläpito: Olli-Pekka Kari-Koskinen vara Pasi Lönnberg
KYMP Ympäristöterveys: Hannele Nurminen vara Paula Huttunen

SOTE Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja lääkäripalvelut: Seija Laaksonen vara Pia Valjakka
Työterveyshuolto: Marjaana Saarela vara Päivi Kataja

KYMP tiedottaja: Anni Turunen vara Sari Korolainen
KASKO tiedottaja: Samuli Kuki 

KASKO puhtauspalveluasiantuntija: Erja Hammarèn

Palvelukokonaisuuksien päälliköiden kanssa asia kytketään palveluverkkoprosessiin.
Ryhmä pyytää tarvittaessa asiantuntijoita kokoukseen.

Kasko: n sisäilmatyöryhmän kokoustiedote kaupungin sisäilma-sivustolle www.hel.fi/sisailma. ja Helmeen 
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/sisailma/Sivut/default.aspx
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http://www.hel.fi/sisailma
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/sisailma/Sivut/default.aspx
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Terveydellisen merkityksen arvointi
• Olosuhdehaittana mm. ilmanvaihdon puutteet, poikkeavat kuitupitoisuudet tai 

materiaalipäästöt, poikkeavat lämpöolosuhteet jne. 

• Terveydellisen merkityksen arviointi ja toimenpidesuositukset sekä niiden kiireellisyys 
perustuvat poikkeavan olosuhdehaitan todennäköisyyteen (sisäilmaselvitykset)  ja 
käyttäjän kokemien haittojen ja oireiden poikkeavuuteen verrattuna tavanomaiseen

• olosuhdehaitta todennäköinen + oireilu poikkeavaa > terveydellinen haitta on 
merkittävä ja vaatii nopeita toimenpiteitä

• olosuhdehaitta todennäköinen, mutta oireilu vähäistä > terveydellinen merkitys on 
vähäisempi, toimenpiteiden kiireellisyys olosuhdehaitan laajuuden ja vakavuuden 
perusteella

• olosuhdehaitta epätodennäköinen, mutta oireilu poikkeavaa > jatkoselvitysten tarpeen 
arviointi ja tarvittavat korjaukset
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Sisäilmaohjelmasta
• Kaupungin Kiinteistöstrategian yhteyteen on laadittu Sisäilmaohjelma.. 

Toimenpiteet sekä niiden aikataulut ja vastuutahot kuvataan tarkemmin 
toimeenpano-ohjelmassa, joka on vielä valmisteilla.

• Tavoitteena ohjelmalla on hyvä sisäilma sekä selkeä ja sujuva, ongelmien 
ratkaisuprosessi. 

• Terveydenhuoltopalvelut kytketään tiiviimmin mukaan, oireilevia halutaan tukea 
yksilöllisesti

• Viestintään ja vuorovaikutukseen sekä sisäilmakoulutukseen panostetaan.
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Mitä kehittämistä on tehty:
• Helsingin kaupungille on luotu sisäilma-aiheiset verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta 

www.hel.fi/sisailma. Tällä sivustolla avataan sisäilmaprosessia, miten kaupungilla tutkitaan 

sisäilmaa jne. Asiakastiedotteita on jo julkaistu ja uusia tutkimusraportteja aletaan julkaista 

2019 aikana.

• Jatkossa kaikki raportit ja tiedotteet löytyvät osoitteesta: www.hel.fi/talotiedot

• Kaskon sisäilmatyöryhmän kokoustiedote kaupungin sisäilma-sivustolle www.hel.fi/sisailma

• Työterveys Helsinki on julkaissut tiedotteen, josta käy ilmi  henkilöstön ensisijainen 

yhteydenottokanava – etyöterveys: löytyy esim. ”yhteydenotto työterveyshuoltoon”

• Toimintamalli, jos lapsella on epäily sisäilmaoireilusta on valmistunut ja julkaistu: löytyy esim. 

kaupungin sisäilmasivustolta
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http://www.hel.fi/sisailma
http://www.hel.fi/talotiedot
http://www.hel.fi/sisailma
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/esimiespalvelu/Lists/Kaikille%20Kaskon%20esimiehille%203/DispForm.aspx?ID=88&Source=http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/esimiespalvelu/Sivut/default.aspx
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/sisailma

