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TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen
käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja yleisesti
saatavilla olevien ohjeiden lisäksi hyödynnetty Terve Tila –hankkeessa tuotettua sekä konsulttien
SYK:lle tuottamaa materiaalia. Tilojen käyttäjinä / käyttäjien edustajina ja siten näiden ohjeiden
lukijakuntana on tässä ajateltu sekä yliopiston henkilökuntaa, tilapalvelujen henkilöstöä että
tilayhdyshenkilöitä. Vaikkakin näiden ryhmien tiedon tarpeet ovat erilaiset, ohjeet on tässä koottu
yhteen nippuun.
Tietopakettiin sisältyvät seuraavat dokumentit (ohjeen nro):
-

Sisäilmakäsikirja (001)
Toimintamalli sisäympäristöongelmissa –esitys (001PP)
Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut –kuvaus (1)
Sisäilmaprosessin käynnistymiseen liittyvä lähtöselvityslomake (2)
Toimintaohje käyttäjille (5)
Haittailmoituksen teko-ohje Facility Info –palvelupyyntöjärjestelmään (7)
Lomake tilakatselmusta varten, kun arvioidaan käyttäjän toiminnan vaikutusta sisäilman
laatuun (6)
Toimistotilojen käyttöohje (55)
Sisäilman lämpötila ja kosteus talvella (56)
Sisäilmavastuunjakotaulukko yliopiston ja SYK:n välillä (51)
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1 JOHDANTO
Tässä käsikirjassa kuvataan Suomen Yliopistokiinteistöjen käyttöön ottamat yhtenäiset
toimintamallit sisäympäristöongelmien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn, ratkaisuun sekä
ennaltaehkäisyyn kaikilla kampuksillaan. Käsikirjan pohjana käytettiin konsulttityönä
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle laadittua asiakirjaa ”Organisaation toimintatapojen
kehittäminen sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa ja ennalta ehkäisemisessä”
vuodelta 2012.
Tässä käsikirjassa esitetään prosessin eteneminen vaiheittain keskittyen eri toimijoiden
tehtäviin ja vastuisiin kussakin vaiheessa. Kuhunkin prosessin vaiheeseen liittyvät ohjeet,
mallit ja/tai tarkistuslistat ovat tämän asiakirjan liitteinä.
Toimintamallista on myös laadittu diaesitys.
Kaikki se aineisto, mikä tulee prosessin aikana esille tai ilmenee, on luottamuksellista
tietoa, eikä sitä sellaisenaan jaeta prosessin ulkopuolisille tahoille; sitä vastoin tiedotus
tilojen käyttäjien suuntaan hoidetaan tiedotussuunnitelman mukaisesti mm.
käyttäjäinfojen avulla.
2 SISÄYMPÄRISTÖONGELMAN RATKAISUN PROSESSIKUVAUS

2.1 Toimintamallin yleiskuvaus
Sisäympäristöongelman
ratkaisun
prosessi käynnistyy
yleensä
tilan
käyttäjän kokeman haitan tai oireilun
perusteella. Tämä johtaa tilojen käytön ja
toiminnan kriittiseen tarkasteluun, ja
mikäli nämä ovat kunnossa, tilasta
voidaan
tehdä
haittailmoitus.
Haittailmoitus
puolestaan
johtaa
tekniseen perusselvitykseen, ja mikäli
tämän jälkeen todetaan laajempien
tutkimusten
ja
selvitysten
tarve,
käynnistetään sisäympäristötutkimukset.
Tutkimusvaiheen
päätyttyä
yleensä
käynnistyy korjaussuunnittelu, ja purkuja korjaustöiden jälkeen tilat otetaan
käyttöön.
Korjausten
onnistumista
seurataan
laaditun
seurantasuunnitelman
mukaisesti
useammankin vuoden ajan (Kuva 1 ja 2).
Kuva 1. Sisäympäristöongelman ratkaisun
prosessikaavio. Aika, joka kuluu haittailmoituksesta korjattujen tilojen käyttöönottoon,
riippuu luonnollisesti tutkittavan ja korjattavan alueen sekä toimenpiteiden laajuudesta,
mutta keskimäärin aikaa kuluu vuosi.
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Kuva 2. Sisäympäristöongelman selvitystyöhön liittyvä toimintamalli.
Sisäympäristöongelmien selvitysten prosessimainen läpivienti edellyttää, että eri toimijoiden
roolit ja vastuut ovat kaikkien tiedossa. Roolit ja vastuut on esitetty ohjekortissa 01, Eri
toimijoiden roolit sisäilma-asioissa sekä ohjekortissa 51, Sisäilmavastuunjakotaulukko.
Prosessin eri vaiheissa tarvittavat lähtötiedot, tuotetut dokumentit ja tehtävät päätökset on
koottu ohjekorttiin 04 Lähtötiedot, tuotetut dokumentit ja tehtävät päätökset prosessin eri
vaiheissa.
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy seuraa kiinteistöjensä sisäympäristöongelman selvitystyön
etenemistä sisäilma-asiantuntijoiden projektikorttiin kokoamien tietojen avulla: ohjekortti 11,
Projektikortti. Näiden tietojen pohjalta laaditaan joka toinen kuukausi Sisäilmaraportti, jossa
kiinteistöjen sisäilmatilanne käsitellään.

2.2 Haittailmoitus
On tarpeen erottaa toisistaan tekninen vika ja sisäilmaan liittyvä haitta, koska niiden
ilmoitusmenettelyt poikkeavat toisistaan, ja tässä kuvattu toimintamalli liittyy nimenomaan
sisäympäristöongelmien käsittelyyn. Normaalitilanteissa huolto- ja kunnossapitoon kuuluvat
tekniset viat (ts. viat, jotka pystytään selkeästi kohdentamaan) hoidetaan yliopistojen
tilapalveluiden sekä toimivan kiinteistöhuollon toimesta. Ilmoitukset tehdään normaalin
vikailmoituskäytännön mukaisesti. Esimerkiksi äkillisissä tai laajoissa vesivuoto- tms.
tapauksissa otetaan suoraan yhteyttä kiinteistöhuoltoon.
Sisäympäristöhaittaepäilyissä toimitaan seuraavasti (Ohjekortti 05, Toimintaohje käyttäjille)
(Kuva 3):
1. Sisäympäristöhaitan havaitsija ottaa yhteyttä yliopiston tilapalveluun. Jos tilojen
käyttäjällä esiintyy sisäympäristöön liittyvää oireilua, tulee hänen olla yhteydessä
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työterveys- tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Sisäympäristöhaittaa epäilevä henkilö voi
aina olla yhteydessä myös työsuojeluhenkilöön.
Tilapalvelut ja haitan havaitsija tarkastelevat yhdessä tilan käyttöä (Ohjekortti 06,
Käyttäjän toiminnan vaikutus sisäilman laatuun). Jos tässä ei ole huomautettavaa,
siirrytään haittailmoituksen tekoon. Erityisesti erityistiloissa (esim. laboratoriot) koettujen
haittojen osalta on tärkeää jo tässä vaiheessa huolehtia siitä, että lakisääteiset
kemiallisten, mikrobiologisten, biologisten ja fysikaalisten riskien arvioinnit on tehty ja
dokumentit liitetty haittailmoitukseen ja mahdollisesti toimitettu myös terveydenhuoltoon
toiminnasta aiheutuvien riskien arvioimiseksi.
2. Tilapavelut tekee sisäympäristöhaittailmoituksen (Ohjekortti 07, Facility Info
Haittailmoituksen teko-ohje). Haittailmoitukseen ei pidä kirjoittaa salassa pidettävää
tietoa.

Kuva 3. Sisäympäristöhaitta-/ oirehavainnosta sisäympäristöhaittailmoitukseen.

2.3 Perusselvitys
Sähköisesti tehty haittailmoitus ohjautuu kiinteistöhuollolle, joka käynnistää tiloja koskevan
teknisen perusselvityksen yhteistyössä yliopiston tilapalvelun ja kampusmanagerin kanssa
(kuva 4). Tavoitteena on, että tarkastuskäynti tehdään 2 työpäivän kuluessa ilmoituksesta.
Kiinteistöhuollon perusselvitykseen kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet (Ohjekortti 09,
Tekninen perusselvitys):
û kohde tutkitaan silmämääräisesti, kosteusvauriot yms.
û tarkistetaan mm. ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus
û tarkistetaan mm. kohteen siivoustaso ja viherkasvit
û tiloissa työskentelevien haastattelu, havainnot
û käynnistä laaditaan kirjallinen raportti, joka tallennetaan Facility Infon Terveelliset Tilat –
osioon.
Tieto kiinteistöhuollon selvitysten tuloksista toimitetaan tilapalvelulle ja kampusmanagerille,
jotka käsittelevät asian, ja hoitavat yhdessä tiedottamisen haitan aiheuttajasta ja sen
poistamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tilojen käyttäjille. Jos korjattavaa löytyi, prosessi voi
päättyä tähän kohtaan, kun korjaukset tehdään ja korjausten vaikutusta jäädään
seuraamaan. Jos korjaavien toimenpiteiden jälkeen haitat/oireet jatkuvat, tarvitaan uusi
ilmoitus Facility Infoon prosessin jatkamiseksi sisäympäristötutkimusvaiheeseen.
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Kuva 4. Perusselvityksen kulku

2.4 Sisäympäristötutkimus
2.4.1 Projektiryhmä
Jos ongelma ei ratkea edellä kuvatulla perusselvityksellä, kampusmanageri käynnistää
laajemman sisäympäristötutkimuksen. Tutkimuksen käynnistämiseksi kampusmanageri
kutsuu koolle kohdekohtaisen projektiryhmän, johon kuuluvat seuraavat toimijat (Ohjekortti
13, Sisäilmatutkimuksissa käytettävät asiantuntijat):
kiinteistön omistajan edustaja, kampusmanageri (ryhmän vetäjä)
tilapalvelun edustaja, kiinteistöpäällikkö
sisäilma-asiantuntija/-tutkija (tutkimusten vastuuhenkilö)
kiinteistöhuollon edustaja, työnjohtaja (selvitysvaiheen edetessä tarpeen mukaan)
rakenneasiantuntija ja talotekniikka-asiantuntija
työnantajan edustaja, esimies (selvitysvaiheen edetessä tarpeen mukaan)
työntekijöiden edustaja, työsuojeluvaltuutettu (selvitysvaiheen edetessä tarpeen
mukaan)
û työterveyshuollon ja / tai ylioppilasterveydenhuollon edustaja (selvitysvaiheen edetessä
tarpeen mukaan).
û
û
û
û
û
û
û

Kampusmanageri johtaa projektiryhmän toimintaa ja päättää tehtävistä toimenpiteistä
projektiryhmältä saamiensa tietojen perusteella. Projektiryhmän ensimmäisessä
tapaamisessa ovat mukana kaikki edellä luetellut edustajat. Projektiryhmä kartoittaa
lähtötiedot, sopii tehtävistä lisätutkimuksista ja jatkotoimenpiteistä. Projektiryhmän
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toimenkuvaan kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet (Ohjekortti 12, Projektiryhmän
toimenpidelista),
joita
toteutetaan
ryhmäläisten
asiantuntemuksen
mukaisella
kokokoonpanolla:
û suorittaa arviointikatselmus ja arvio tilojen käyttökelpoisuudesta
û pyytää työterveyshuollolta ja / tai ylioppilasterveydenhuollolta lausunto sekä tilata
oireilukyselyt (oireiluperusteinen riskinarviointi, oireilukartat)
û suunnitella tarvittavat lisätutkimukset ja aikatauluttaa ne
û pyytää lausunnot SYK Oy:n asiantuntijaryhmältä tutkimussuunnitelmasta, selvityksen
tuloksista tai korjaustarvemäärittelyistä (tarvittaessa)
û muodostaa moniammatillisesti yhteinen näkemys ongelmasta
û arvioida riskejä ja asettaa konkreettisia tavoitteita
û arvioida väistötilan tarve ja kiireellisyys, irtaimiston puhdistustarpeen ja laajuuden sekä
siirtojen arviointi ja ohjeistus
û päättää riskinhallinnasta; suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet
û informoida sisäympäristön ohjausryhmää (tarvittaessa)
û tiedottaa tilojen käyttäjille yhteistyössä sisäympäristön ohjausryhmän kanssa (tilapalvelu
vastaa viestin jakelusta)
û huolehtia siitä, että sisäympäristöongelman selvittämisessä noudatetaan SYK Oy:n
valtakunnallista toimintatapaa.

2.4.2 Projektiryhmän toiminta sisäympäristöongelmien ratkaisussa
Kampusmanagerin kokoon kutsuman projektiryhmän aloituskokouksessa tutustutaan
kohteessa esiintyviin ongelmiin ja niiden taustoihin sekä selkiytetään eri osapuolten
odotuksia ongelman ratkaisuprosessin kulusta. Sisäilma-asiantuntijan johdolla asiantuntijat
laativat tutkimussuunnitelman kustannusarvioineen ja aikatauluehdotuksineen, jota
projektiryhmä saa kommentoida ja jonka kampusmanageri arvioi ja hyväksyy (Kuva 5)
(Ohjekortti 14, Sisäilmatutkimuksissa käytettävät laboratoriot; Ohjekortti 18, SYK-malli
tutkimussuunnitelmasta) Kampusmanageri tilaa tehtävät tutkimukset. Samalla aloitetaan
viestinnän
suunnittelu
(Ohjekortti 22,
Viestinnän
muistilista;
Ohjekortti 23,
Viestintäsuunnitelman pohja).
Kun tutkimussuunnitelman mukaiset tutkimukset ja selvitykset on tehty, asiantuntijat
esittelevät projektiryhmälle tulokset ja johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset.
Projektiryhmän tehtävä on miettiä, miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin ja huolehtia
käyttäjien suuntaan viestinnästä.
Projektiryhmä
voi
tarvittaessa
tukeutua
SYK
Oy:n
asiantuntijaryhmään.
Asiantuntijaryhmässä on edustettuna rakennusten kuntotutkimuksen, korjausrakentamisen,
epäpuhtausmittausten, talotekniikan, kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen
asiantuntijat.
Kampusmanageri tilaa asiantuntijaryhmän konsultaation SYK Oy:n
Rakennuttaminen ja ylläpito –yksikön kautta. Tarvittaessa voidaan asiantuntijaryhmän
ehdotuksesta tehdä lisätutkimuksia. SYK Oy:n asiantuntijaryhmää voidaan hyödyntää myös
korjaussuunnittelun ohjauksessa.
Tutkimustulosten perusteella käydään keskustelu tilojen käytettävyydestä.
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PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA
TUTKIMUSVAIHEEN KULUSTA JA
TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

TUTKIMUSSUUNNITELMA
TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
ONGELMAN MÄÄRITTELY

TILOJEN
KÄYTETTÄVYYDEN
JA
TYHJENTÄMISTARPE
EN ARVIOINTI

RAKENNUTTAMISEN JA
YLLÄPIDON YKSIKKÖ

ASIANTUNTIJARYHMÄ

* Projektiryhmään kuuluvat kampusmanageri ja
tarpeen mukaan tilapalvelu, kiinteistönhuolto,
sisä-ilma-asiantuntija, LVI-asiantuntija,
rakennusfysiikan asiantuntija, työsuojelu,
esimies, työterveyshuolto ja

Kuva 5. Sisäympäristötutkimusvaihe
Kun tutkimusraportti on valmistunut, käyttäjille järjestetään infotilaisuus, jossa asiantuntijat
avaavat raportin. Käyttäjillä on mahdollisuus keskustella raportista tässä tilaisuudessa.
Raportti on mahdollista tämän jälkeen julkaista yhdessä sovitussa paikassa, esim. yliopiston
intrassa.

2.5 Korjausvaihe ja korjausten onnistumisen seurantavaihe
Korjausten suunnitteluvaiheessa asetetaan konkreettiset tavoitteet korjausprosessille,
sisäympäristön laadulle (Ohjekortti 37, Malliasiakirja_Sisäilman laadun tavoitetasot) sekä
käyttäjien hyvinvoinnille (esim. oireilun vähenemiselle sisäilmastokyselyssä) laatimalla
seurantasuunnitelma (Ohjekortti 40, SYK-malli seuranta- ja jälkihoitosuunnitelma).
Seurantasuunnitelman laativat asiantuntijat ja suunnitelman toteutumista seuraa
ohjausryhmä.
Käyttäjäasennukset ja kalustaminen korjausten loppuvaiheessa aiheuttavat läpivientien
tekemistä. Puhtaudenhallinta P1-luokan mukaisesti on varmistettava myös tässä vaiheessa.
Koko
ratkaisuprosessin
aikana
toteutetaan
aloituskokouksessa
viestintäsuunnitelmaa, jota on prosessin aikana päivitetty.
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Kuva 6. Sisäilman laatuun vaikuttavien asioiden huomioiminen korjausvaiheessa ja
korjausten onnistumisen seurantavaiheen tehtävät.

2.6 Sisäympäristön ohjausryhmä
Sisäympäristön ohjausryhmän tärkeimpinä tehtävinä on valvoa sisäilman laatuun liittyvien
tutkimusten ja korjauksille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä huolehtia
seurantavaiheen tiedottamisesta. Lisäksi ohjausryhmä ennakoi sisäilmaolosuhteiden
kannalta tarpeellisia rakennusten kuntoon liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Sisäympäristön
ohjausryhmä on kampuskohtainen. Ryhmän kokoonkutsujana toimii kampusmanageri ja
ryhmä kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.
Sisäympäristön ohjausryhmän yleiset tehtävät:
û seurata ja arvioida vuosittain sisäilmaongelmien määrää ja niiden vakavuutta
û seurata ja arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja korjausten onnistumista
û ottaa kantaa kiinteistön ylläpitoon ja sen kehittämiseen sekä rakennusten kunnon
ennakointiin
û laatia yleisiä toimintaohjeita sisäilmaongelmiin liittyen (korjaukset, viestintä, yms.), jotka
on hyväksytettävä SYK:n Rakennuttaminen ja ylläpito -yksikössä
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û kehittää dokumentointia kohdekohtaiseksi, reaaliaikaiseksi ja kaikkien toimijoiden
käytettäväksi
û pyytää tarvittaessa lausunnot SYK Oy:n asiantuntijaryhmältä korjaustarvemäärittelyistä
û tukea projektiryhmää ongelman määrittelyssä, tavoitteiden asettamisessa, viestinnän
toteutuksessa sekä korvaavien tilojen kartoituksessa
û nimetä vastuuhenkilöt tehtäviin (esim. ulkoinen viestintä, sisäinen viestintä)
û kertoa laajemmin sisäympäristöongelmista sekä yliopistojen ja kiinteistön omistajan
toimintatavasta sisäympäristöongelmien käsitetyssä
û tukea ja organisoida kampuksen sisäilmatoimintaan osallistuvien tahojen osaamisen
kehittymistä esim. hankkimalla tietoa alan koulutustarjonnasta, järjestämällä opastus- ja
neuvontatilaisuuksia vaihtuville henkilöstö- ja opiskelijaryhmille jne
û ottaa osaa tilamuutostarvekeskusteluun
û valvoa, että sisäympäristöongelmien selvitys etenee SYK Oy:n valtakunnallisen
toimintamallin mukaisesti.
Laajoissa ja vaikeissa sisäympäristöongelmatilanteissa voi sisäympäristön ohjausryhmä
ottaa projektin hallintaansa tai tarvittaessa olla mukana tukemassa projektiryhmän toimintaa.
Sisäympäristön ohjausryhmän kokoonpanoon tulisi kuulua seuraavat toimijat:
û kiinteistön omistajan edustaja, kampusmanageri (puheenjohtaja)
û yliopiston tilapalvelun edustaja, tilapalvelupäällikkö
û yliopiston turvallisuuspäällikkö tai vastaava taho
û yliopiston työsuojeluorganisaatio, työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut
û työterveyshuolto, työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja
û opiskelijoiden edustaja
û yliopiston viestinnän vastuuhenkilö
û vastaava sisäilma-asiantuntija
û muut asiantuntijat tarvittaessa (sisäilmakorjausten vastuullinen asiantuntija,
talotekniikka-asiantuntija).

2.7 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n sisäilmakysymysten ohjausryhmä, SYKSI
Sisäilmaohjausryhmä perustettiin v. 2012 tukielimeksi kampusten ohjausryhmille.
Sisäilmaohjausryhmän tehtävä on valtakunnallisesti ohjata, linjata ja kehittää
sisäilmatoimintaa
sekä
hakea
kampuksilta
palautetietoa
sisäilmatoimintamallin
jalkautumisesta.
Ohjausryhmän käsittelemien asioiden painopistealueet eivät ole yksittäisten kohteiden
sisäilmatutkimuksissa/ rakenneselvityksissä, vaan viestinnässä, käyttäjän hallinnassa ja
lääketieteellisen/ terveydellisen näkökulman mukaan ottamisessa joka tuotoksessa. Myös
korjausten onnistumisen seurannan ja ennakoinnin työkaluja mietitään ohjausryhmässä.
Konsulttien tehtävänä on viedä ohjausryhmässä päätetyt toimintatavat käytäntöön.
Ryhmän jäseninä on edustajat SYK Oy:n käyttämistä sisäilma- ja rakenneasiantuntijoista
SYK Oy:n ylläpidon, talotekniikan ja hankepuolen edustajien lisäksi.

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
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3 SISÄILMATOIMINTAMALLIIN LIITTYVÄ OHJEISTUS
Edellä on mainuttu joitakin sisäilmatoimintamalliin liittyviä ohjeita, jotka on koottu
ohjekorteiksi. Ohjeiden kokonaistilanne on listattu asiakirjassa (Ohjekortti 002, SYK
Sisäilmatoimintamallin ohjeet).

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
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TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA

12/17/2014

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

1

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja
yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun
ulkopuolella

Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
- Rauman kampus
Åbo Akademi

Itä-Suomen yliopisto
- Kuopion kampus
- Joensuun kampus
- Savonlinnan kampus
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto

Miksi toimintamallin kehitystyöhön ryhdyttiin

•

Tarve yhteiseen toimintamalliin
– 10 yliopistolla
– 376 rakennusta
– 120 000 käyttäjää

•
•
•
•

Tavoitteena jäsennelty ja kuvattu
toimintatapa
Yhtenäisyyttä ison prosessin
käynnistämisherkkyyteen
Haluttiin selkeyttää päätös-, valtaja vastuukysymyksiä
Sisäympäristöongelman
selvitysprosessista ”löysät pois”

Kuva: Solja Ryhänen

Toimintamalli
sisäympäristöongelman
selvitystyössä
HAITTAILMOITUS

PERUSSELVITYS
LISÄSELVITYSTARPEESTA
TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

TYÖTERVEYSHUOLTO /
OPISKELIJATERVEYDENHOITO
YLIOPISTON
TILAPALVELU

TILAN
KÄYTTÄJÄN
HAVAITSEMA
HAITTA

TYÖSUOJELU

PALVELUPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
/ FACILITYINFO

TILAN
KÄYTTÄJÄN
KOKEMA
OIRE

TILAN KÄYTÖN TARKASTELU

LISÄSELVITYKSIÄ
TARVITAAN

YLIOPISTON
TILAPALVELU
KIINTEISTÖHUOLTO

SISÄYMPÄRISTÖTUTKIMUS
PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA
TUTKIMUSVAIHEEN KULUSTA JA
TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI VASTAA

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

TUTKIMUSSUUNNITELMA

KORJAUS
RAKENNUTTAMISEN
JA YLLÄPIDON
YKSIKKÖ TIEDOTTAA
KORJAUSTYÖN
KULUSTA

SEURANTA
OHJAUSRYHMÄ
TIEDOTTAA
SEURANNASTA,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

KORJAUKSET
KORJAUSTEN
SUUNNITTELU

TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
PERUSSELVITYKSET

ONGELMAN MÄÄRITTELY

TILOJEN
KÄYTETTÄVYYDEN JA
TYHJENTÄMISTARPEEN
ARVIOINTI

KAMPUSMANAGERI

LAADUNVALVONTA
PURKU- JA
KORJAUSTYÖ

KORJAUKSET

KORJAUSTOIMINNASTA JA
SEURANNASTA TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

SEURANTASUUNNITELMA

RAKENNUTTAMISEN JA
YLLÄPIDON YKSIKKÖ

TOIMINTAKOKEET

ASIANTUNTIJARYHMÄ

PUHTAUDEN
HALLINTA

* Projektiryhmään kuuluvat kampusmanageri ja
tarpeen mukaan tilapalvelu, kiinteistönhuolto, sisäilma-asiantuntija, LVI-asiantuntija, rakennusfysiikan
asiantuntija, työsuojelu, esimies, työterveyshuolto ja
opiskelijaterveydenhuolto.
KAMPUSKOHTAINEN SISÄYMPÄRISTÖN OHJAUSRYHMÄ LINJAA SISÄILMA-ASIOISTA

LOPPUSIIVOUS

KAMPUSKOHTAINEN
OHJAUSRYHMÄ
TYÖSTÄÄ
SEURANTAA

SEURANTAJAKSON
PÄÄTTYESSÄ
LOPULLINEN ARVIO
KORJAUSTEN
ONNISTUMISESTA

Haittailmoituksen tekeminen,
kun kyseessä on epäily sisäympäristöhaitasta

TILAN KÄYTTÄJÄN
KOKEMA OIRE

TYÖTERVEYSHUOLTO /
OPISKELIJATERVEYDENHOITO

YLIOPISTON TILAPALVELU

TILAN KÄYTTÄJÄN
HAVAITSEMA HAITTA

Kuva:Jukka
Jukka
Hammar
Kuva:
Hammar

TYÖSUOJELU

Sisäympäristöhaittaa epäilevä
henkilö voi aina
olla yhteydessä
myös työsuojeluhenkilöön.

PALVELUPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
/ FACILITYINFO

Tilapalvelu (tai
vastuuttamansa) on
vastuussa
haittailmoituksen
tekemisestä.

TILAN KÄYTÖN TARKASTELU

Jos tilojen
käyttäjällä esiintyy
sisäympäristöön
liittyvää oireilua,
tulee hänen olla
yhteydessä
työterveyshuoltoon /
opiskelijoiden
terveydenhoitopalveluihin.

Ennen
haittailmoituksen
tekemistä tiloissa
on suoritettava
ennakkotarkastelu
tilan puhtauden ja
käyttäjän oman
toiminnan
aiheuttamista
mahdollisista
olosuhdehaitoista.

Haittailmoituksen teko Facility Info
-palvelupyyntöjärjestelmään

Tilapalvelu

Tilapalvelujohtaja/ tilapalvelupäällikkö
ellei ole muuta sovittu
Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy

Käyttäjän toiminnan ja tilojen
vaikutus sisäilman laatuun
Tarkastellaan
• Kiinteistön oikea käyttö ja hoito
• Tilan oikea käyttö ja hoito
• Tilojen sisustus
• Siivous
• Lämmitys, iv, akustointi, vesijohdot,
viemärit
• Käyttäjän oma tausta

Kuva: Uuve Södor

Tilojen käyttäjän tehtävät ja
vastuut sisäympäristökysymyksissä
•
•

•
•
•

•
•

•

Huolehdi, että tiloja käytetään alkuperäisen
käyttötarkoituksen mukaisesti
Pidä tilat siivottavassa kunnossa ja huolehdi, ettei tilaan kerry
liikaa tavaroita ja kalusteita, jotka estävät siivouksen
toteutumista
Noudata annettuja sisustus-/kalustusohjeita
Älä tee itse ilmanvaihdon tai lämpötilan säätöjä. Ilmoita
epäillyistä ongelmista esimiehelle
Ilmoita esimiehelle ja/tai tilayhdyshenkilölle, mikäli tiloissa
huomataan jotain normaalista poikkeavaa esim. hajua,
näkyviä kosteusvauriojälkiä tms.
Sisäilmahaittaa epäiltäessä tee ilmoitus esimiehelle/
tilayhdyshenkilölle
Huom! Älä tee itse haittailmoitusta Facility Infoon
sisäilmahaittaepäilystä, vaan sen tekee esimies/
tilayhdyshenkilö
Sen sijaan muun tyyppiset vikailmoitukset saa ilmoittaa
vanhan käytännön mukaan Facility Infoon

Kuva: Anna Koivisto

Kuva: Jukka Salmi

Haittailmoituksen teko Facility Info palvelupyyntöjärjestelmään

Käyttäjän tehtävät ja vastuut
sisäilmaongelmatapauksissa

Käyttää tiloja sovitusti ja ohjeiden mukaisesti
Ilmoittaa havaituista puutteista, haitoista ja oireista
Sisäilmaoire-epäilyissä käy työterveys-/opiskelijaterveydenhuollossa
Noudattaa tilan käyttöohjeita
Mikäli epäillään kodissa olevaa sisäilmaongelmaa, ottaa yhteyttä
terveystarkastajaan
Vastaa sisäilmastokyselyyn, jos sellainen järjestetään
Antaa tietoja asiantuntijoille
Osallistuu infotilaisuuksiin
Noudattaa mittaushetkiksi annettuja ohjeita
(Tarvittaessa) tuo tiettäväksi tilamuutostarpeet prosessin oikeassa
vaiheessa
Vaikuttaa seurantasuunnitelman sisältöön

Tekninen perusselvitys

Suoritetaan 2 työpäivän kuluessa haittailmoituksesta
LISÄSELVITYSTARPEESTA
TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI VASTAA

LISÄSELVITYKSIÄ
TARVITAAN

YLIOPISTON
TILAPALVELU

KIINTEISTÖHUOLTO

PERUSSELVITYKSET

KAMPUSMANAGERI

KORJAUKSET

KORJAUSTOIMINNASTA JA
SEURANNASTA TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI VASTAA

tilan silmämääräinen tarkastelu
tarkistetaan mm. ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus
tarkistetaan mm. kohteen siivoustaso ja viherkasvit
tiloissa työskentelevien haastattelu, havainnot
arvioidaan tilassa tehtävän toiminnan vaikutus
sisäilmaolosuhteisiin
• käynnistä laaditaan kirjallinen raportti
• korjaavat toimenpiteet yhteistyössä
kampusmanagerin ja YO tilapalveluiden kanssa
• tilapalvelu tiedottaa tehdystä havainnoista ja
jatkotoimenpiteistä tilan käyttäjille
•
•
•
•
•

Sisäympäristötutkimusvaiheessa
kootaan projektiryhmä, jota vetää
kampusmanageri
PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA TUTKIMUSVAIHEEN
KULUSTA JA TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI VASTAA

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

Projektiryhmä on tapaus/kohdekohtainen ryhmä, jonka
vastuulla on ongelman selvitykseen
liittyvä operatiivinen toiminta

TUTKIMUSSUUNNITELMA
TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
ONGELMAN MÄÄRITTELY

tarvittaessa
RAKENNUTTAMISEN JA YLLÄPIDON
YKSIKKÖ

Projektiryhmä voi tarvittaessa hakea
lisätukea ohjausryhmältä ja/tai SYK
Oy:n asiantuntijaryhmältä.
Kampusmanageri tilaa
asiantuntijaryhmän konsultaation SYK
Oy:n Kestävät palvelut -yksikön kautta.

ASIANTUNTIJARYHMÄ

* Projektiryhmään kuuluvat kampusmanageri ja tarpeen mukaan
tilapalvelu, kiinteistönhuolto, sisä-ilma-asiantuntija, LVI-asiantuntija,
rakennusfysiikan asiantuntija, työsuojelu, esimies, työterveyshuolto
ja opiskelijaterveydenhuolto.

Kuva: Erkki Karén

Kiinteistön omistajan vastuut
sisäympäristökysymyksissä
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
paikallisena edustajanaan kampusmanageri
•
•

•

•
•

Vastaa kiinteistön ylläpidosta yhteistyössä
yliopiston tilapalvelun kanssa
Organisoi sekä vastaa todettujen
sisäympäristöongelmien selvityksistä ja
korjaustoimenpiteistä
Toimii sisäympäristön ohjausryhmän ja
projektiryhmän puheenjohtajana sekä
koolle kutsujana
Tilaa korjaussuunnittelun ja korjausten
toteutuksen
Vastaa kiinteistön omistajan teettämien
tutkimusten tulosten ja kiinteistön
korjausasioiden tiedottamisesta (käyttäen
yliopiston tiedotuskanavia)

Kuva: Erkki Karén

Kiinteistön omistaja päättää
korjaustarpeista,
korjauslaajuudesta, korjausten
toteuttamisesta.

Esimiehen vastuut

•

•
•
•
•
•

Vastaa, että tilat ovat alkuperäisen
käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä ja
henkilömäärältään oikein mitoitetut
Ilmoittaa sisäilmahaitasta kiinteistöhuollolle ja
tilapalvelulle (FacilityInfon kautta)
Informoi projektiryhmälle henkilöstön
tilanteesta
Vastaa yhteistoiminnasta työterveys- ja turvallisuusorganisaation kanssa
Edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen
vastuu työpaikan turvallisuudesta
Huolehtii, että työpaikan lakisääteiset
tilakohtaiset toiminnan vaatimat riskinarvioinnit
on tehty

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Yliopiston tilapalvelujen vastuut
sisäilmatapauksissa

• Yliopiston edustajana vastaa
hallinnoimiensa tilojen
siivouksesta ja käytöstä
• Osallistuu
sisäympäristöasioiden
hoitoon yhdessä kiinteistön
omistajan edustajan kanssa
• Hoitaa tiedonvälityksen tilan
käyttäjien suuntaan
projektiryhmässä yhdessä
sovitulla tavalla
• Koordinoi väistötilojen
hankkimista väistötilojen
tarpeen ilmetessä

Kiinteistöhuollon tehtävät ja
vastuut

•

•

•

Vastaa kiinteistöjen huollosta ja
huoltosopimuksen mukaisista korjauksista
huoltokirjan mukaisesti
Osallistuu ensivaiheen arviointiin
ongelmatapauksissa kiinteistön omistajan
edellyttämällä tavalla (talotekniikka- eli
TATE-selvitys)
Vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti
rakennuksen sisäilmaolosuhteista
talotekniikan antamissa puitteissa

Sisäilmatutkijoiden tehtävät ja
vastuut
•

•
•

•
•

•

Tekee yhteistyötä rakenne- ja talotekniikkaasiantuntijoiden kanssa. Laatii tutkimussuunnitelman ja
osallistuu selvitysten toteutukseen sekä ongelman
määrittelyyn
Tekee ehdotuksia sisäympäristön laadun parantamiseen
liittyvistä toimenpiteistä ja niiden suuntaamisesta
Varmistaa suunnittelu- ja työmaakokouksissa sisäilman
laadun tavoitetasojen jalkauttamisesta (suunnittelija,
urakoitsijat, rakennuttajat)
Osallistuu projektiryhmässä viestintä-, seuranta- ja
jälkihoitosuunnitelmien laadintaan
Tekee sisäilmakorjausten jälkeen kohteelle laaditun
seurantaohjelman mukaiset seurantamittaukset ja
selvitykset
Sisäilmatutkija ei ota kantaa terveydellisiin kysymyksiin, se
on terveydenalan ammattilaisten tehtävä.

Työsuojeluorganisaation vastuu

•

•

•
•

Työsuojelupäällikkö toimii
projektiryhmässä työnantajan
edustajana tilojen
terveellisyyteen ja turvallisuuteen
liittyvissä asioissa
Työsuojeluvaltuutettu toimii
projektiryhmässä työntekijöiden
edustajana tilojen
terveellisyyteen ja turvallisuuteen
liittyvissä asioissa
TS-valtuutettu ja –päällikkö
osallistuvat sisäympäristön
ohjausryhmän toimintaan
Edistää tiedonkulkua tilan
käyttäjille työsuojeluasioissa

Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy

Työterveys-/
opiskelijaterveydenhuollon tehtävät ja
vastuut sisäympäristökysymyksissä

• Toimii asiantuntijana
hyvinvointiin ja terveyteen
liittyvissä kysymyksissä
• Tuottaa ryhmätasoista tietoa
työntekijöiden / opiskelijoiden
terveydentilasta ja oireilusta
(vaitiolovelvollisuuden rajoissa)
• Osallistuu projektiryhmässä
ongelman määrittelyyn ja
terveydellisen riskin arviointiin
• Osallistuu sisäympäristön
ohjausryhmän toimintaan

Sisäympäristön ohjausryhmä

Viestinnän merkitystä
selvityksen joka vaiheessa
korostettu

HAITTAILMOITUS

PERUSSELVITYS
LISÄSELVITYSTARPEES
TA TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

TYÖTERVEYSHUOLTO / YTHS

TILAPALVELU
TILAN
KÄYTTÄJÄ
N
HAVAITSE
MA HAITTA

TYÖSUOJELU

PALVELUPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
/ FACILITYINFO

TILAN
KÄYTTÄJÄ
N KOKEMA
OIRE

TILAN KÄYTÖN TARKASTELU

LISÄSELVITYKSIÄ
TARVITAAN

Sisäympäristön ohjausryhmän tärkeimpinä
tehtävinä on valvoa ja kehittää sisäilman
laatuun liittyviä ennakoivia toimenpiteitä ja
seurata korjauksille asetettujen
tavoitteiden toteutumista. Kehittää
tiedottamista ja selvitysten suuntaamista
kampustasolla.

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

RAKENNUTTAMISE
N JA YLLÄPIDON
YKSIKKÖ
TIEDOTTAA
KORJAUSTYÖN
KULUSTA

SEURANTA

OHJAUSRYHMÄ
TIEDOTTAA
SEURANNASTA,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

KORJAUKSET

TUTKIMUSSUUNNITELMA
TUTKIMUKSET JA
SELVITYKSET
PERUSSELVITYKSET

ONGELMAN MÄÄRITTELY

tarvittaes
sa

KAMPUSMANAGERI

KORJAUKSET

Sisäympäristön ohjausryhmä on
kampuskohtainen säännöllisesti
kokoontuva pysyvä elin. Ryhmän vetäjänä
ja kokoonkutsujana toimii
kampusmanageri.

PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA
TUTKIMUSVAIHEEN KULUSTA JA
TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI
VASTAA

KORJAUS

KORJAUKSEN
SUUNNITTELU

YLIOPISTO
N TILAPALVELU
KIINTEISTÖHUOLTO

SISÄYMPÄRISTÖTUTKIMUS

KORJAUSTOIMINNASTA
JA SEURANNASTA
TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

SEURANTASUUNNITELMA

RAKENNUTTAMISEN JA
YLLÄPIDON YKSIKKÖ

LAADUNVALVONTA

ASIANTUNTIJARYHMÄ

PURKU- JA
KORJAUSTYÖ

* Projektiryhmään kuuluvat
kampusmanageri ja tarpeen mukaan
tilapalvelu, kiinteistönhuolto, sisä-ilmaasiantuntija, LVI-asiantuntija,
rakennusfysiikan asiantuntija, työsuojelu,
esimies, työterveyshuolto ja
opiskelijaterveydenhuolto.

TOIMINTAKOKEET
PUHTAUDEN
HALLINTA
LOPPUSIIVOUS

KAMPUSKOHTAINEN SISÄYMPÄRISTÖN OHJAUSRYHMÄ LINJAA SISÄILMA-ASIOISTA

KAMPUSKOHTAIN
EN OHJAUSRYHMÄ
TYÖSTÄÄ
SEURANTAA

SEURANTAJAKSON
PÄÄTTYESSÄ
LOPULLINEN
ARVIO
KORJAUSTEN
ONNISTUMISESTA

Sisäympäristöongelman selvitys ja
korjaus eivät tapahdu päivässä!
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hyödyntää sisäympäristöongelmien
ratkaisemisessa monialaisen asiantuntijajoukon osaamista.
Asiantuntijajoukkoon kuuluu rakennusten kuntotutkimuksen,
korjausrakentamisen, sisäilmastomittausten, talotekniikan,
kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita.
Lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä on käynnissä useita tutkimus- ja
kehityshankkeita moniongelmaisten rakennusten tunnistamisesta,
tutkimisesta ja korjaamisesta.
Tutkimusten ja selvitysten esiintuomat rakennusten vauriot korjataan alan
parhaita asiantuntijoita ja menetelmiä hyödyntäen.
Toimintamallin tavoitteena on myös lyhentää prosessin kestoa.

Kuva: Uuve Södor

Kiitos

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Tekninen perusselvitys
Toimija

asiantuntija

kiinteistöhuolto

kiinteistönomistaja / tilaaja

tehtävät
TATE-asiantuntija: IV- ja TATE-selvityksen
teko

1/4

Esitutkimus ja arviointikäynti
vastuut

tehtävät

vastuut

tehdä tilatut selvitykset

rakenneasiantuntija: rakenneanalyysin teko;
sisäilma-asiantuntija: kokoaa lähtötiedot ja
asiakirjat sekä hoitaa käytännön järjestelyt;
TATE-asiantuntija: TATE-yhteenvedon teko;
osallistuvat arviointikäynnille

tutkimussuunnitelman valmistelu
yhdessä, sisäilma-asiantuntijalla on
tutkimussuunnitelman laadintavastuu

tietojen anto; rakennuksen/ tilan
taustatietojen kokoaminen viimeistään nyt;
osallistuu arviointikäynnille

_

resurssien varmistaminen; prosessin aloitus;
osallistuu tarvittaessa arviointikäynnille

pätevät asiantuntijat valittu; selvitykset
etenevät; vastaa tiedottamisesta

tietojen anto; arviointikäynnin yhteydessä
mahdollisuus kertoa kokemuksista

viimeistään tässä vaiheessa oireileva
henkilö on käynyt terveydenhuollossa

antaa rakennuksen tai sen osan sekä IV- ja
TATE-selvitysten taustatietoja; toteaa,
tehdä reklamoidussa tilassa tekninen
onko työnantajavelvoitteisiin kuuluvat
perusselvitys
riskinarvioinnit tehty; tekee
perusselvityksen
vastaa, että tilat ovat käytettävissä, ja
terveelliset ja turvalliset; päättää, mihin
johtaa lähtöselvitystä ja ryhtyy tarvittaviin
lähtöselvitys johtaa; vastaa
toimiin tilojen kuntoon saattamiseksi
tiedottamisesta (kiinteistönomistajan
vastuulla olevista asioista)

käyttäjä

ilmoittaa havaituista puutteista, haitoista ja
oireista; sisäilmaoire-epäilyissä käy
työterveys-/opiskelijaterveydenhuollossa;
noudattaa tilan käyttöohjeita; mikäli
epäillään kodissa olevaa sisäilmaongelmaa,
ottaa yhteyttä terveystarkastajaan

käyttää tiloja sovitusti ja ohjeiden
mukaisesti; käy terveydenhuollossa,
mikäli oireilee; reklamoi/ilmoittaa
havaituista puutteista

rakennussuojelu
rakennusvalvonta
rakennuttajakonsultti

_
_
_

_
_
_

siivous

_

_

suunnittelija

_

_

Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

täydentää lähtöselvitystä osaltaan kohdetta
koskevan, viranomaisen tiedossa olevan
_
tiedon avulla ja voi antaa tarvittaessa
erillisen lausunnon/ arvion asiasta

työnantaja/ vuokralainen

arvioi tilan käyttöä käyttötarkoitusta
ajatellen; huolehtii ta-velvoitteisiin
kuuluvien toimintaan liittyvien riskien
arvioinneista

työsuojelu

perehdyttää henkilöstöä huomioimaan
työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen
_
vaikuttavia asioita; riskinarvioinnit;
työyhteisön työilmapiiristä kannanotto

osallistuu projektiryhmään; osallistuu
arviointikäynnille

varmistaa, että viimeistään tässä
vaiheessa oireileva henkilö on käynyt
terveydenhuollossa

työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

käyttäjän terveydentilan arvio, hoito ja
kannanotto siihen, voivatko oireet johtua
sisäilmasta ja onko tilanne sellainen, että
se edellyttää väistösuosituksen antamista

väistötarpeen ilmoittaminen

antaa oireilusta lausunnon; osallistuu
arviointikäynnille

_

_
_

_
_

_
_

tiedonkulun varmistaminen

tiedottaminen arviointikäynnistä ja
tutkimusten käynnistymisestä

viestinnän toteutus

urakoitsija (työn suorittaja)
valvoja
viestintäorganisaatio

_
_
laatii ja toimii sen suunnitelman
mukaisesti, jolla käyttäjälle, reklamaation
tekijälle lähtöselvityksen tuloksesta
tiedotetaan

_
_
_
_
_
_
tarvittaessa osallistuu projektiryhmään; antaa
_
tietoja
osallistuu tarvittaessa rakenneanalyysin
tekoon
osallistuu tarvittaessa

tiloja käytetään sovitusti; lisävahinkojen
syntyminen estetty; havaituista puutteista
reklamoitu; vastaa tiedotuksesta
osallistuu arviointikäynnille
(työnantajan vastuulla olevista asioista);
huolehtii, että oireileva henkilö on käynyt
terveydenhuollossa

_

_

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Tutkimukset
Toimija
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Akuutit toimenpiteet

tehtävät
sisäilma-asiantuntijan johdolla laativat
tutkimussuunnitelman; tutkimusten
toteutus; tutkimustulosten yhteenveto;
tiedoteluonnoksen laadinta

vastuut
raportoida selvitetty ongelma, ottaa
kantaa korjaustarpeeseen, -laajuuteen ja
kiireellisyyteen; huomioivat
rakennussuojeluun liittyvät asiat

tehtävät

vastuut

esittävät akuutteja toimenpiteitä niiden
soveltuvuuden ja rajoitusten perusteella;
tiedotusmateriaalin tuottaminen

_

kiinteistöhuolto

tarvittaessa avustaa tutkimuksissa

_

tekee toimialueeseensa liittyvät päätetyt
ensiaputoimet

_

kiinteistönomistaja / tilaaja

tilaa selvitykset tai antaa sisäilmaasiantuntijalle valtuudet tilaamiseen

tutkimussuunnitelman hyväksyminen;
selvitetyn ongelman raportoinnin
hyväksyntä; vastaa tiedottamisesta;

osallistuu keskusteluun

päätös ensiaputoimen käyttöönotosta,
sen tilaaminen, asennukset tms.; vastaa
tiedottamisesta ja kustannuksista

käyttäjä

vastaa sisäilmastokyselyyn, jos sellainen
mahdollisten lisätietojen toimittaminen
järjestetään; osallistuu infotilaisuuksiin;
asiantuntijoiden käyttöön
noudattaa mittaushetkiksi annettuja ohjeita

mahdollistaa toimenpiteiden suorittamisen
noudattamalla ohjeita, noudattaa
toimenpiteisiin liittyviä annettuja ohjeita

ohjeiden noudattaminen

rakennussuojelu

rajoitukset rakenneavauskohdille

_

osallistuu keskusteluun tarvittaessa

rakennusvalvonta

--projektiryhmän kokouksissa kuulee
tuloksista ja orientoituu mahdollisiin
tuleviin korjauksiin
noudattaa sisäilma-asiantuntijan
näytteenottotilanteisiin liittyviä
siivousohjeita
antaa tarvittaessa näkemyksensä
korjausehdotuksiin
arvioi tilojen käytettävyyttä; osallistuu
tilojen käyttöturvallisuuteen liittyvään
riskinarviointiin; tarvittaessa selvittää esim.
kodin tai harrastuspaikan sisäilmastoolosuhteita

_

ei roolia

valvoo suojelunäkökulmien
toteutumisen

_

osallistuu keskusteluun, jos se on
kiinteistönomistajan prosessissa määritelty

_

_

tekee toimialueeseensa liittyvät päätetyt
ensiaputoimet

_

_

osallistuvat keskusteluun tarvittaessa

käytännön toteutuksen suunnittelu
tarvittaessa

_

tilatyypistä riippuen osallistuu keskusteluun

valvontavastuu olosuhteiden osalta
tietyissä tiloissa

osallistuu keskusteluun ja päätöksentekoon

_

osallistuu keskusteluun tarvittaessa

_

osallistuu keskusteluun tarvittaessa, antaa
väistösuosituksen terveydellisin perustein
yksilötasolla

_

asiantuntija

rakennuttajakonsultti
siivous
suunnittelija
Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

valvoja

sitoutuminen tutkimustulosten
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
sitoutuminen tutkimustulosten
arvioi tilojen käytettävyyttä ja työyhteisöön
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin;
sisäilmapiiriä
väistöpäätös
arvioi ja hoitaa käyttäjän terveydentilaa;
osallistuu (tarvittaessa) projektiryhmän
työskentelyyn (ja sitoutuu sen
toimintamalliin)/ keskusteluun
(projektiryhmän tavoitteena on löytää
yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet); ottaa
kantaa siihen, voivatko oireet johtua
sitoutuminen tutkimustulosten
rakennuksesta; antaa tarvittaessa
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
väistösuosituksen terveydellisin perustein
yksilötasolla; antaa oireilusta lausunnon
projektiryhmälle; terveyshaittojen
asiantuntija mm. käyttäjäinfotilaisuuksissa;
osallistuu tilojen riskinarviointiin
(terveydellinen näkökulma); osallistuu
oirekyselyyn,
avustaa rakenneavauksissa ja avausten
_
peittämisessä
_
_

tekee työn suunnitelmien mukaisesti,
ammattitaitoisesti
ei roolia

viestintäorganisaatio

tiedottaa tutkimuksista

tiedottaa valituista akuuteista toimenpiteistä

työnantaja/ vuokralainen
työsuojelu

työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

urakoitsija (työn suorittaja)

arvioi tilojen käytettävyyttä

tiedotuksen toteutus

työ on tehty suunnitelmien mukaisesti
_
tiedotuksen toteutus

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Toimija
asiantuntija
kiinteistöhuolto
kiinteistönomistaja / tilaaja

käyttäjä

rakennussuojelu
rakennusvalvonta
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Korjausten ja rakennuttamisen suunnittelu

Korjaustoimet ja valvonta

tehtävät
välittää tutkimustulokset
suunnitteluryhmälle; varmistaa, että
sisäilmanäkökulma on otettu
suunnitelmissa huomioon

vastuut

tehtävät

vastuut

_

laadunvarmistuskokeet tarvittaessa

_

_

Taite-järjestelmien toiminnan sisäistäminen

_

päättää kaikesta

kaikki päätökset

suurin vastuu; käyttäjät osoittavat
kuitenkin vastuun kiinteistönomistajalle

_

urakointiin / suunnitteluun vaikuttavien
lisätietojen toimittaminen työmaan
vaatimassa aikataulussa, irtokalusteiden
hankinta ja toimitus kohteeseen
tuuletusaikana; infotilaisuuksiin
osallistuminen; osallistuu väistössä olevien
terveydentilan seurantaan jos sellainen
järjestetään;

lisätietojen toimittaminen ja
kalustehankinnat työmaan aikataulussa

_

seurata työmaan etenemistä suojelun ehtojen
_
mukaisesti

_

RakMk ja RakL noudattaminen

viranomaisen vastuu

valmistelee päätösesitykset
kiinteistönomistajalle, huolehtii
projektinohjauksesta tilaajan puolesta,
työmaan organisointi tilaajan organisaation
puolesta; TT-lomakkeen täyttäminen

hankkeen budjetin ja aikataulun
seurantavastuu

_

rakennussiivous

_
vastaa siitä, että suunnitelmat
vastaavat hyvää rakennustapaa,
täyttävät tavoitteet ja ovat Suomen lain
ja RakMk hengen mukaisia. Vastaa
suunnitelmiensa toimittamisesta
työmaan aikataulun vaatimusten
mukaisesti

päättää korjauslaajuuden, keskustelee
tilamuutosten tavoitteista; urakoitsijoiden
valinnat; viimeistään nyt
rakennuttajakonsultin valinta

tuo tiettäväksi tilamuutosten tarpeet;
vaikuttaa seurantasuunnitelman sisältöön

antaa lausunnon korjausesityksistä ja
sitoutuu yhteisesti sovittuihin
korjaustoimiin
lupakäsittelyn yhteydessä valvoo
terveellisyyden ja turvallisuuden
toteutumista

rakennuttajakonsultti

ohjaa projektia noudattaen yhteisesti
sovittuja korjaustapoja

siivous

tuo tarvittaessa siivous- ja
siivottavuusnäkökulman keskusteluissa
esille

suunnittelija

tekee suunnitelmat tutkimustulosten ja
myös tilaajan suunnitteluohjeiden mukaan

_

työnaikainen suunnittelu,
suunnitelmatäsmennykset, työmaan valvonta
oman suunnittelualan osalta, yleiset
velvoitteet (työmaakokoukset, yms.)

Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

sisäilmakorjauksissa korjausten
riittävyyden arviointi

_

--

vastuu alkaa hankkeen luovutuksesta

_

_

--

_

työnantaja/ vuokralainen

korjauslaajuuden ja -tason hyväksyntä;
väistösuunnitelman laadinta

työsuojelu
työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

sitoutuu yhteisesti sovittuihin
korjausmenetelmiin;
sitoutuu yhteisesti sovittuihin
korjausmenetelmiin

tunnistanut herkimmät/ oireilevat henkilöt,
sitoutuu yhteisesti sovittuihin
joiden palauttamiseen korjattuihin tiloihin
korjausmenetelmiin
on kiinnitettävä erityistä huomiota

urakoitsija (työn suorittaja)

voi kommentoida suunnitelmia

_

valvoja

_

_

viestintäorganisaatio

väistöön siirtymiseen ja paluumuuttoon
liittyvien kysymysten tiedottaminen;
korjaussuunnittelun ja korjausten
aikataulutus

tiedotuksen toteutus

urakan suoritus suunnitelmien mukaisesti,
mahdollisten suunnitelmapuutteiden ja muutostarpeiden tiedottaminen tilaajalle,
laadukkaan työsuoritteen toimittaminen
tilaajalle, mallityösuorituksista huolehtiminen, Vastuu YSE98 mukaisesti tilaajalle
aikataulussa pysyminen, kustannuksissa
urakkasuorituksesta kaikilta osin
pysyminen tilaajan suuntaan, työmaan
organisaation yhteensovitus (yhteistoiminta),
asiakirjojen laadinta ja täyttäminen vaaditun
mukaisesti / laatujärjestelmän mukaisesti
vastaa siitä, että suunnitellut
työsuoritteiden tarkastus, valvontamuistioiden tarkastukset tulee pidettyä, valvonta on
seurannut työsuoritteiden
laadinta, dokumentointi, kokouksiin
asianmukaisuutta ja dokumentointi on
osallistuminen, tiedottaminen omalta
asianmukaisesti suoritettu; ei hyväksy
osaltaan,
yksin muutoksia
tiedottaa osapuolia ennalta laaditun
viestintäohjelman mukaisesti kaikkia
osapuolia saamiensa tietojen mukaisesti

vastaa oikea-aikaisesta viestinnästä ja
oikeiden asioiden tiedottamisesta

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Toimija
asiantuntija
kiinteistöhuolto
kiinteistönomistaja / tilaaja

käyttäjä

rakennussuojelu
rakennusvalvonta
rakennuttajakonsultti

Seuranta ja jälkihoito
tehtävät
tekee seurantasuunnitelman mukaiset
selvitykset ja mittaukset; tutkimusten
toteutus; tutkimustulosten yhteenveto;
tiedoteluonnoksen laadinta
tarvittaessa avustaa tutkimuksissa
tilaa selvitykset tai antaa sisäilmaasiantuntijalle valtuudet tilaamiseen

vastuut
raportoida selvitykset

raportoinnin hyväksyntä; vastaa
tiedottamisesta;

käyttää tiloja ohjeiden mukaisesti;
ilmoittaa havaituista epäkohdista; vastaa
mahdollisten lisätietojen toimittaminen
sisäilmastokyselyyn, jos sellainen
asiantuntijoiden käyttöön
järjestetään; osallistuu infotilaisuuksiin;
noudattaa mittaushetkiksi annettuja ohjeita

suunnittelija
Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

rajoitukset rakenneavauskohdille
_
_
noudattaa sisäilma-asiantuntijan
näytteenottotilanteisiin liittyviä
siivousohjeita
_
tekee lakisääteistä jälkivalvontaa
kohdekohtaisen riskinarvioperusteen
mukaisesti

työnantaja/ vuokralainen

arvioi tilojen käytettävyyttä

työsuojelu

arvioi tilojen käytettävyyttä

työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

osallistuu kampuskohtaisen
ohjausryhmätyöskentelyn kautta kohteen
korjausten onnistumisen seurantaan; tutkii
ja hoitaa oireilevaa korjattuihin tiloihin
palaavaa; osallistuu oirekyselyyn, jos
sellainen on osaksi seurantasuunnitelmaa
sitoutuminen tutkimustulosten
sovittu; terveyshaittojen asiantuntija;
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
osallistuu tilojen terveydelliseen
riskinarviointiin; ottaa kantaa siihen,
voivatko oireet johtua rakennuksesta;
antaa tarvittaessa väistösuosituksen
terveydellisin perustein yksilötasolla

siivous

urakoitsija (työn suorittaja)
valvoja
viestintäorganisaatio

_
_
_
_
_
_
sitoutuminen tutkimustulosten
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
sitoutuminen tutkimustulosten
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin;
väistöpäätös

tekee takuukorjaukset; avustaa
tarvittaessa rakenneavauksissa ja avausten _
peittämisessä
_
_
seurantamittausten tuloksista
tiedotuksen toteutus
tiedottaminen
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Lähtöselvitys
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Tietojen kokoaja:

Tehty

Tilassa epäillään sisäilmaongelmaa

1

tilassa on merkkejä mahdollisesta
sisäilmasto-ongelmasta (tunkkainen
ilma, liian alhainen tai liian korkea
lämpötila, epämiellyttävä haju, veto,
pöly, pinnoitteiden värimuutokset,
kosteusvauriojäljet)

2

käyttäjä/illä oireita, jotka helpottuvat
tai häviävät muualla ollessa (esim.
nenän ja kurkun oireet, silmien
ärsytys, iho-oireet, päänsärky,
pahoinvointi, huimaus, väsymys,
usein toistuvat
hengitystietulehdukset, niveloireet)

Tehty

Käyttäjän ja sisäilman välinen yhteys

3

esimies tietää valituksista ja oireista
ja niiden laajuudesta

4

työterveyshuolto ja 'sisäilmalääkäri'
ovat keskustelleet käyttäjän kanssa

5

työterveyshuollon mukaan kyseessä
on herkkä yksilö, jolle etsitään
väistötila

6

käyttäjän toiminta ei kuormita
sisäilmaa. Ks. Liite 1.

8

Tehty/ kuormittava
tekijä

9

Tilan käyttötarkoitus ja sisäilmaa/
sisäympäristöä kuormittavat
toiminnat
tilaa käytetään suunniteltuun
tarkoitukseen

10

tuotantotila

11

laboratorio

12

korjaamo-/ työstötila

13

keittiö

14

toimistotyyppinen tila

15

luokkahuone, seminaarisali, auditorio
tms.

16

tilan riskinarvioinnit on tehty

17

laitteiden melu- ja muut päästöt sekä
niiden vaikutus
sisäympäristöolosuhteisiin on arvioitu

Tehty /kunnossa/
tarkennus

19
20
21
22
23
24
25

Lisätiedot

Suorituspvm

Suorituspvm

selvitetään, onko käyttäjä tehnyt
irtaimistokäsittelyjä (esim.
otsonointi)
aiemman
käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset
ovat käytettävissä

7

18

Lisätiedot

IV- ja TATE-selvitykset

Lähtökohta on se, että
esimiehellä on oltava käsitys
ongelmien laajuudesta, ja
toisaalta käyttäjän, joka kärsii
oireista, on haettava tukea
työterveyshuollosta.
Työnantajan, käyttäjän,
esimiehen, työterveyshuollon
ja sisäilma-asioihin
perehtyneen lääkärin on
keskusteltava oireiden/
valitusten syistä ja
mahdollisuuksista vaikuttaa
oireiluun.
Oireilun / valitusten laajuuden
selvittämiseksi voidaan teettää
myös käyttäjäkysely.
Tilojen käyttäjän on myös
osoitettava, että tiloja
käytetään suunnitellusti eikä
toiminta kuormita sisäilmaa.

Lisätiedot

Suorituspvm

Lisätiedot
Kenet vastuutettu

Suorituspvm

Laajemmat IV- ja TATE-varmistukset
(Liite 2) on tehty viimeisen 3 v:n
aikana
suodattimien luokka ja puhtaus
milloin suodattimet on viimeksi
vaihdettu
milloin ilmamäärät on viimeksi
mittautettu
tilan henkilömäärän suhde
suunniteltuun käyttötarkoitukseen
kunnossa
milloin kanavistot on puhdistettu
viimeksi
em. toimenpiteet on kirjattu myös
huoltokirjaan
tekninen perusselvitys

Lähtöselvitys on
moniongelmaisen
sisäilmakohteen selvityksen
kannalta kriittinen vaihe.
Tässä prosessin alkuvaiheessa
päätetään, aiheuttavatko
kohteesta tehdyt valitukset
prosessin käynnistämisen vai
olisiko aihetta uskoa, että
käyttäjä itse tai hänen
toimintansa vaikuttavat
sisäilmaan tai käsitykseen
sisäilmasta. Tällöin
rakennuksessa itsessään ei ole
(aiempien selvitysten mukaan)
todettavissa sellaisia korjausta
edellyttäviä vikoja tai
vaurioita, joilla koettuihin
sisäilmaongelmiin tai oireisiin
pystyttäisiin vaikuttamaan.

tsekkilistat oltava myös huoltokirjassa

Tilojen omistaja suhtautuu
valituksiin kuitenkin vakavasti,
ja tässä alkuvaiheessa
varmistetaan, että ilmanvaihto
ja talotekniikka toimivat
suunnitellusti. Tilojen iv
selvitetään joko prosessin
tässä vaiheessa tai
tutkimusvaiheessa, ellei sitä
ole selvitetty tässä esitetyssä
laajuudessa 3 vuoteen.

Sisäilmatoimintamallin ohjekortti nro 05
Toimintaohje käyttäjille epäiltäessä
sisäympäristöhaittaa
1.9.2014
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TOIMINTAOHJE, KUN EPÄILET SISÄYMPÄRISTÖHAITTAA
Ennen haittailmoituksen tekemistä, varmista että
û tila, jossa työskennellään, on käyttötarkoituksensa mukainen ja henkilömäärältään
oikein mitoitettu.
û tilat ovat siivottavassa kunnossa ja ettei tilassa ole liikaa tavaroita ja kalusteita,
jotka estävät siivouksen toteutumista.
û pattereita ei ole peitetty kalusteilla tai verhoilla.
û ilmanvaihdon venttiileitä ei ole peitetty.
Haittailmoitus
Sisäympäristöhaittaepäilyissä toimitaan seuraavasti:
1. Ota yhteyttä tilapalveluihin.
2. Tilapalvelut ja tilankäyttäjä yhdessä tekevät ennakkotarkastelun.
3. Tilapalvelut tekee haittailmoituksen Facility Info -palvelupyyntöjärjestelmään.
4. Jos sinulla esiintyy sisäympäristöön liitettyä oireilua, ole yhteydessä työterveys- tai
ylioppilasterveydenhuoltoon. Sisäympäristöongelmaa epäilevä henkilö voi aina
olla yhteydessä myös työsuojeluhenkilöön.
5. Äkillisissä tai laajoissa vesivuoto- tms. tapauksissa ota suoraan yhteyttä
kiinteistönhoitoon normaalin vikailmoituskäytännön mukaisesti.
Perusselvitys
Sähköisesti tehty haittailmoitus ohjautuu kiinteistön huollolle, joka käynnistää tiloja koskevan teknisen
perusselvityksen yhteistyössä yliopiston tilapalveluiden ja kampusmanagerin kanssa. Tavoitteena on,
että tarkastuskäynti tehdään 2 työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Viesti haittailmoituksesta menee
tiedoksi myös kiinteistön omistajan edustajalle (kampusmanageri).
Kiinteistön huollon perusselvitykseen kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:
û kohde tutkitaan silmämääräisesti, kosteusvauriot yms.
û tarkistetaan mm. ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus
û tarkistetaan mm. kohteen siivoustaso ja viherkasvit
û tiloissa työskentelevien haastattelu, havainnot
û tehdään korjaavat toimenpiteet
Tieto kiinteistön huollon selvitysten tuloksista toimitetaan tilapalveluille, joka käsittelee asian
kampusmanagerin kanssa. He yhdessä hoitavat tiedottamisen haitan aiheuttajasta ja sen poistamiseksi
tehdyistä toimenpiteistä tilojen käyttäjille.
Sisäympäristötutkimus
Jos ongelma ei ratkea edellä kuvatulla perusselvityksellä, kampusmanageri käynnistää laajemman
sisäympäristötutkimuksen. Kampusmanageri kutsuu koolle moniammatillisen projektiryhmän, joka
päättää tehtävistä lisätutkimuksista ja jatkotoimenpiteistä. Tutkimuksia tehdään riittävällä laajuudella,
jotta ongelman syy saadaan selville. Tämän jälkeen laaditaan suunnitelma ongelman ratkaisemiseksi.
Korjaustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan ennalta sovittujen tavoitteiden mukaisesti, joiden
toteutumista arvioidaan ennalta sovittujen seurantatoimenpiteiden avulla. Tiedottamiseen tilan
käyttäjien ja eri toimijoiden välillä kiinnitetään erityistä huomiota koko prosessin ajan.

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi

Sisäilmatoimintamallin ohjekortti nro 07
Haittailmoituksen teko-ohje Facility Info palvelupyyntöjärjestelmään
1.9.2014

Ohje sisäilmaan liittyvän haittailmoituksen tekemisestä
Ennen haittailmoituksen tekemistä tilojen sisäilma-asiallinen käyttö varmistetaan yhdessä käyttäjän
kanssa hyödyntäen Tilakatselmuslomaketta (Sisäilmatoimintamallin ohjekortti nro 04).
Haittailmoituksen teko palvelupyyntöjärjestelmään tehdään Facility Info –palvelupyyntöjärjestelmän
kautta: https://www.buildercom.net/fi/Login.asp. Ilmoituksen saa sisäilma-asioista tehdä vain tilapalvelut
tai vastuuttamansa taho.
Kirjaudutaan järjestelmään antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Valitaan rakennus ja luokitteluksi
sisäilmaolosuhteet. Tällöin aukeaa lisäkysymysten sarja, joihin vastataan tilakatselmuksen havaintojen
pohjalta.

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi

Facility Info – palvelupyyntöjärjestelmän käyttö
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Toimintamalli
HAITTAILMOITUS

PERUSSELVITYS
LISÄSELVITYSTARPEESTA
TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

TYÖTERVEYSHUOLTO /
OPISKELIJATERVEYDENHOITO
YLIOPISTON
TILAPALVELU

TILAN
KÄYTTÄJÄN
HAVAITSEMA
HAITTA

TYÖSUOJELU

PALVELUPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
/ FACILITYINFO

TILAN
KÄYTTÄJÄN
KOKEMA
OIRE

TILAN KÄYTÖN TARKASTELU

LISÄSELVITYKSIÄ
TARVITAAN

YLIOPISTON
TILAPALVELU
KIINTEISTÖHUOLTO

SISÄYMPÄRISTÖTUTKIMUS
PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA
TUTKIMUSVAIHEEN KULUSTA JA
TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI VASTAA

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

TUTKIMUSSUUNNITELMA

KORJAUS
RAKENNUTTAMISEN
JA YLLÄPIDON
YKSIKKÖ TIEDOTTAA
KORJAUSTYÖN
KULUSTA

SEURANTA
OHJAUSRYHMÄ
TIEDOTTAA
SEURANNASTA,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

KORJAUKSET
KORJAUSTEN
SUUNNITTELU

TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
PERUSSELVITYKSET

ONGELMAN MÄÄRITTELY

TILOJEN
KÄYTETTÄVYYDEN JA
TYHJENTÄMISTARPEEN
ARVIOINTI

KAMPUSMANAGERI

LAADUNVALVONTA
PURKU- JA
KORJAUSTYÖ

KORJAUKSET

KORJAUSTOIMINNASTA JA
SEURANNASTA TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

SEURANTASUUNNITELMA

RAKENNUTTAMISEN JA
YLLÄPIDON YKSIKKÖ

TOIMINTAKOKEET

ASIANTUNTIJARYHMÄ

PUHTAUDEN
HALLINTA

* Projektiryhmään kuuluvat kampusmanageri ja
tarpeen mukaan tilapalvelu, kiinteistönhuolto, sisäilma-asiantuntija, LVI-asiantuntija, rakennusfysiikan
asiantuntija, työsuojelu, esimies, työterveyshuolto ja
opiskelijaterveydenhuolto.

KAMPUSKOHTAINEN
OHJAUSRYHMÄ
TYÖSTÄÄ
SEURANTAA

SEURANTAJAKSON
PÄÄTTYESSÄ
LOPULLINEN ARVIO
KORJAUSTEN
ONNISTUMISESTA

LOPPUSIIVOUS

KAMPUSKOHTAINEN SISÄYMPÄRISTÖN OHJAUSRYHMÄ LINJAA SISÄILMA-ASIOISTA

17.12.2014
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Sisällöstä
Sisäympäristöprosessi ei käynnisty
ilman haittailmoitusta
Haittailmoitus on tehtävä Facility Info palvelupyyntöjärjestelmään
Haittailmoituksen tekemisessä on
ilmennyt epäselvyyksiä, joihin tässä
esityksessä pureudutaan

17.12.2014
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Sisäilmaolosuhteet
Siivous

Ulkoalueet
Lämpö, vesi, ilma

Pinnat, rakenteet

Hissit, nosto-ovet

Kalusteet
Ikkunat, ovet, lukitus
Keittiölaitteet

Palontorjunta

Sähkö, valaistus

Vahtimestaripalvelut

Energian hallinta

Muut

Kuka tekee haittailmoituksen/ uuden palvelupyynnön?
Mitä siihen liittyen on tehtävä?
17.12.2014
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Erota tekninen vika ja sisäilmaan liittyvä haitta!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalusteet, pinnat, rakenteet
Ikkunat, ovet, lukitus
Lämpö, vesi, ilma
Palontorjunta
Hissit, nosto-ovet
Keittiölaitteet
Sähkö, valaistus
Ulkoalueet
Siivous
Vahtimestaripalvelut
Energian hallinta
Muut

17.12.2014
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Erilaiset haitat
Tekninen haitta
Mitä haitta
koskee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalusteet, pinnat, rakenteet
Ikkunat, ovet, lukitus
Lämpö, vesi, ilma
Palontorjunta
Hissit, nosto-ovet
Keittiölaitteet
Sähkö, valaistus
Ulkoalueet
Siivous
Vahtimestaripalvelut
Energian hallinta

Sisäilmaolosuhdehaitta
•
•
•
•

•

Tunkkainen ilma ja/tai puutteellinen ilmanvaihto
Toistuvia hajuhaittoja
Näkyviä kosteusvauriojälkiä, läikkiä, valumia
tms.
Pintamateriaaleissa on havaittavissa
murenemista, värjäytymiä, kupruilua tai
irtoamista
Tilojen käyttäjillä on esiintynyt toistuvasti tilaan
ja sen sisäilmaan yhdistettäviä oireita

Minne haitasta
ilmoitetaan

Facility Info palvelupyyntöjärjestelmä

Facility Info -palvelupyyntöjärjestelmä

Kuka tekee
haittailmoituksen

Se joka haitan havaitsee

Haitan kokija (tilan käyttäjä) ottaa yhteyttä
yliopiston tilapalveluihin, joka tekee
ilmoituksen järjestelmään tilankäyttäjän
kanssa yhdessä tehdyn tilatarkastelun jälkeen

Huomioitavaa
17.12.2014

Haittailmoitukseen ei pidä kirjoittaa salassa
pidettävää tietoa
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
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Sisäilmaolosuhteiden
haittailmoitus
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Haittailmoitusta tehtäessä on tarkistettava ja
merkattava tarkastetuksi seuraavat asiat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilaa käytetään suunnitellun käyttötarkoituksensa mukaisesti
Tila on henkilömäärältään oikein mitoitettu
Tilan sisustuksessa on noudatettu SYK:n ohjeita
Tilan siivouksessa ei ole huomautettavaa
Tilan lämmitykseen liittyvissä asioissa on noudatettu SYK:n ohjeita
Tilan ilmanvaihto toimii
Tilan akustointi on kunnossa
Tilan vesijohtojen ja viemäreiden osalta on noudatettu SYK:n ohjeita
Tilassa on tunkkainen ilma ja/tai puutteellinen ilmanvaihto
Tilassa on toistuvia hajuhaittoja
Tilassa on näkyviä kosteusvauriojälkiä, läikkiä, valumia tms.
Tilan pintamateriaaleissa on havaittavissa murenemista, värjäytymiä, kupruilua tai irtoamista
Tilojen käyttäjillä on esiintynyt toistuvasti tilaan ja sen sisäilmaan yhdistettäviä oireita
Tilan käyttäjät ovat oireiden perusteella olleet yhteydessä työterveyshuoltoon

17.12.2014
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Käyttäjän toiminnan vaikutus sisäilman laatuun

1/2

Tietojen kokooja:
Tila(t), josta on kyse:

Kunnossa

Kiinteistön oikea käyttö ja hoito

1

Ennen tilojen käyttötarkoituksen muuttamista on
oltava yhteydessä manageriin/
kiinteistönomistajaan.

2

Kun tiloja käytetään laajemmalti sovittujen
käyttöaikojen ulkopuolella, otetaan huomioon
ilmanvaihdon toiminta-ajat ja iv:n tehostaminen.
Tämä on sovittava kiinteistönhoitajan kanssa.

3

Määräaikaishuollot on tehty.
Kunnossa

4
5
6
7
8

Kunnossa

11

13
14
15
16

17

Kunnossa

21

Selvityspvm

Lisätiedot

Selvityspvm

Lisätiedot

Siivous
Selvityspvm
Tilojen ylläpitosiivous ja perussiivouksen tasot ja
siivoustiheydet ovat siivouspalvelukuvauksen
mukaiset.
Jos tiloissa huomataan sisäilman laatuun
vaikuttavia tekijöitä, jotka voidaan siivouksella
poistaa, esimies on yhteydessä kiinteistön
siivoustyönjohtajaan tai tilapalveluihin.
Esimies on käynyt läpi siivoojan ja henkilöstön
kanssa ne tehtävät, jotka kuuluvat siivoojille ja
ne, joista jokainen vastaa itse.
Esimies vastaa tilankäyttäjien toimintaan
vaadittavien irtaimistolaitteiden (atk-laitteet ja
muut elektroniset laitteet yms. vaikeasti
puhdistettavien välineiden) säännöllisestä
puhdistushuollosta (esim. kerran vuodessa tai
tarpeen mukaan).

Lisätiedot

Tilan oikea käyttö ja hoito
Tilan käyttötarkoitus (toimisto, laboratorio,
auditorio, jne.). Huom. varastoja ja arkistoja ei
saa käyttää toimistotiloina.
Tilan henkilömäärä ja monelleko henkilölle tila
on enimmillään tarkoitettu
Tilassa on käyttöohjeet talotekniikkalaitteille tai
koulutus on muuten järjestetty.
Kiinteistönhoidon laadun parantamiseksi
pidetään negatiivisen palautteen palaveri heti,
kun aihetta on.
Käyttäjän laitteiden melu- ym. päästöt sekä
lämpökuorma arvioitu.
Tilojen sisustus

Säilytyskalusteet ovat ovellisia.
Tavaroita ei ole kerätty ja säilytetty
ikkunalaudoilla ja avonaisilla hyllyillä.
Kaikki tasopinnat ovat alle 180 cm:n
korkeudella, koska tätä ylempänä olevat
tasopinnat eivät normaalisti kuulu
siivoussopimuksen piiriin.
Tarpeettomat paperit ja muut tavarat on
inventoitu ja poistettu riittävän usein.
Tilassa ei ole vaikeasti puhdistettavia tekstiilejä,
mm. raskaita mattoja ja verhoja.
Omia kalusteita ei ole tiloissa. Tämä siivouksen
helpottamiseksi ja pölyn kertymisen
vähentämiseksi.
Viherkasveja, heiniä eikä kuivakukkia ole
työhuoneessa eikä yhteisissä tiloissa, koska osa
niistä on allergisoivia, keräävät pölyä, ja
mullassa kasvaa usein yliherkkyysoireita
aiheuttavia mikrobeja.

12

20

Esimies varmistaa kiinteistönhoitajalta.

Uudet irtokalusteet on putkijaloilla, jotta
alapuolinen siivous helpottuisi.

10

19

Lisätiedot (kiinteistön omistaja ja kiinteistöhuolto
selvittävät)

Kalusteita ei ole sijoitettu ulkoseinille tiiviisti
seinään kiinni etenkään ulkonurkkiin, sillä tällöin
seinän lämpötila laskee ja mahdollistaa
kosteuden tiivistymisen.

9

18

Selvityspvm

Käyttäjän toiminnan vaikutus sisäilman laatuun

Kunnossa

Lämmitys
Selvityspvm
Lämmityspattereiden termostaatteja ei ole
säädetty itse, vaan säädön tekee
kiinteistönhoitaja.
Lämmityspattereiden termostaatteja ja
irtoantureita sekä itse pattereita ei ole peitetty
kalusteilla tai verhoilla. Näin toimien turvataan
lämmön jakautuminen tasaisesti.
Sähkölaitteita (esim. tietokoneen keskusyksikkö)
ei pidetä tarpeettomasti päällä ylimääräisen
lämpökuorman välttämiseksi.
Tilassa ei käytetä omia sähkölämmittimiä,
ilmankostuttimia, ilmanpuhdistimia eikä
jäähdyttimiä. Poikkeustilanteissa em. laitteiden
käytöstä sovitaan erikseen
tilapalvelujen/managerin kanssa.
Sälekaihtimet suljetaan kesäaikana ylimääräisen
lämpökuorman pienentämiseksi, kun tilassa ei
oleskella.

Lisätiedot

Kunnossa

Ilmanvaihto
Ilmanvaihdon venttiileitä ei ole peitetty eikä
säädetty itse. Mikäli ilmanvaihto ei toimi, on
otettu yhteys kiinteistönhoitajaan.
Esineitä ei ole ripustettu kattoon eikä näin ole
aiheutettu huoneen ilmavirtausten muuttumista
epäedullisiksi.

Selvityspvm

Lisätiedot

22

23

24

25

26

27
28

Ovia ja ikkunoita ei pidetä pitkiä aikoja auki,
koska rakennuksen painesuhteet on suunniteltu
toimiviksi siten, että ilma siirtyy puhtaista
tiloista likaisempiin (esim. WC-tilat) päin.

29

30

Nopea ja voimakas ikkunatuuletus on sallittua.
Ilmanottoaukkojen lähellä ei tupakoida eikä
autoja tyhjäkäytetä.
Voimakkaita hajusteita ja ilmanraikasteita on
vältetty.

31
32
Kunnossa

Akustointi
Akustointi on riittävä liiallisen melun
torjumiseksi.
Akustolevyjen reunat on suojattu, jolloin
akustolevyistä ei irtoa silmiä ja ylähengitysteitä
ärsyttävää villapölyä.

Selvityspvm

Lisätiedot

Kunnossa

Vesijohdot ja viemärit
Selvityspvm
Lattiakaivot ovat puhtaat ja niissä on vettä.
Tarvittaessa on otettu yhteyttä
kiinteistönhoitajaan.
Viemäriverkostoon ei lasketa sinne kuulumatonta
tavaraa, jolloin vältetään tukkeumat ja
hajuhaitat.
Pesukoneita ei jätetä käyntiin ilman valvontaa
esim. yöaikaan ja viikonloppuisin.
Pesu- ja astianpesukoneiden hanat ja muut
vesihanat on suljettu aina käytön jälkeen.

Lisätiedot

33
34
35
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36
37
38
39
Oireiluherkkyys

Käyttäjän oma tausta

40

Käyttäjä on herkistynyt/ allergikko / astmaatikko

41

Käyttäjällä on kotieläimiä

42

Käyttäjän harrastukset voivat lisätä hänen omaa
tai työtoverien altistumista herkistäville tekijöille

43

Käyttäjän asunnossa on kosteus- tai homevaurio

Selvityspvm

Lisätiedot

esim. eläimiin tai kemikaalien käsittelyyn (maalaus,
liimailu, orgaanisen materiaalin käsittely, pölyävät
työt…) liittyvä toiminta
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Toimistotilojen käyttöohje
Jotta tiloissa säilyy hyvä sisäilmaston laatutaso tilojen käytön aikana, tilan käyttäjän velvollisuutena on
noudattaa näitä ohjeita:
·

Tilat on tarkoitettu toimistotiloiksi tai niiden aputiloiksi, ja kunkin tilan toiminnan tulee
vastata suunniteltua käyttötarkoitusta. Tilan käyttäjä ei saa toiminnallaan heikentää
sisäilmaston laatutasoa. Toimistotilaa ei ole ensisijaisesti tarkoitettu ruokailuun, mutta
jos tilassa syödään, ruoantähteet ja elintarvikepakkaukset on toimitettava niille
tarkoitettuihin jäteastioihin taukotiloihin.

·

Käyttäjän tulee pitää huonetilan lattia-, pöytä- ja muut pinnat siivottavina, jotta
siivoojien on mahdollista siivota huone siivousohjelman mukaisesti. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että johdot nostetaan pois lattialta, pinnoilla ja työtasoilla on mahdollisimman
vähän tavaroita, irtomattoja ei käytetä.

·

Tilaan ei saa tuoda sellaisia vanhoja, likaisia tai mikrobivaurioituneita huonekaluja,
esineitä, tekstiilejä, arkistomateriaalia tai muuta irtaimistoa, jotka voivat pilata
sisäilmaa.

·

Jos tilaan tuodaan irtaimistoa muualta, se on puhdistettava edellisen kiinteistön
epäpuhtauksista
(noudattaen
joko
normaalia
muuttosiivousohjetta
tai
mikrobivaurioituneen irtaimiston puhdistusohjetta).

·

Uudet huonekalut pitää tuulettaa muualla siten, että niistä peräisin olevat hajut
haihtuvat ennen kalusteiden tuomista tiloihin.

·

Ilmanvaihtoon ja sen tasapainotukseen liittyen pitkäkestoista ikkunatuletusta pitää
välttää. Ikkunoiden kiinnipitäminen vähentää myös siivoustarvetta ja pölyjen pääsyä
sisätiloihin. Lyhytaikaisen ikkunatuuletuksen jälkeen ikkuna on suljettava huolellisesti
(talvella avoin ikkuna aiheuttaa ikkunavetoa, kesällä voi sataa vettä sisälle ja kulkeutua
pölyä).

·

Ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiileitä ei saa tukkia eikä säätää omatoimisesti, eikä
kalustesijoitteluilla, kattoripustuksilla tai sermeillä saa estää ilman vapaata kiertoa
huonetilassa.

·

Lämmityspattereiden termostaatteja ja irtoantureita sekä itse pattereita ei saa peittää
kalusteilla tai verhoilla. Myös esim. ATK-laitteiden puhaltimien ilmavirta on
suunnattava pois patteritermostaateista. Näin turvataan lämmön jakautuminen
tasaisesti.

·

Lattiapintojen ja ulkoseinien tiiveyttä ei saa rikkoa asentamalla nauloja, ruuveja tai
muita pinnan rikkovia kiinnikkeitä. Mikäli pintarakenteisiin halutaan tehdä kiinnityksiä,
on otettava yhteyttä kampusmanageriin, joka varmistaa, mihin kiinnityksiä on
mahdollista tehdä.

·

Tilaan ei saa tuoda omaa sähkölämmitintä, ilmankostutinta eikä jäähdytintä.

·

Havaituista puutteista ja toimintahäiriöistä tulee tehdä ilmoitus FacilityInfon
palvelupyyntöjärjestelmään.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kiinteistöalan tutkimus- ja kehityshankkeet ovat vahvasti läsnä yrityksen
Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi
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toiminnassa ja yritys on mukana kehittämässä kampusalueita kokonaisuuksina. Toiminnassa hyödynnetään vain
alan parhaita asiantuntijoita ja toimijoita. Tavoitteena on kehittää innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka
tukevat tutkimustyötä ja opiskelua. www.sykoy.fi

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi
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Sisäilman lämpötila ja kosteus talvella
Talviaikana sisätilojen ilman kuivuminen on seurausta normaalista fysikaalisesta ilmiöstä: kun alhaisen vesisisällön pakkasilmaa lämmitetään, sen suhteellinen kosteus voi jäädä jopa alle 10 %. Tästä seuraavia erilaisia vaarattomia, joskin kiusallisia nenän, silmien ja ihon oireita suositellaan hallittavan paikallisvalmistein eikä ilmankostuttimien käyttöä työtiloissa voida pitää ensisijaisena ratkaisuna. Myös huoneilman lämpötilan pitäminen
alle 22 oC:ssa on tärkeää.
Rakennuksen sisäilman laatuun, sen kaasumaisten ja hiukkasmaisten epäpuhtauksien määrään vaikuttavat rakennuksen sijainti, sääolot, rakennustapa, rakennus- ja sisustusmateriaalit, ilmanvaihtoratkaisut, rakennuksen käyttötavat ja huolto. Sisäympäristöolosuhteisiin vaikuttavat lisäksi lämpötila, kosteus, ilman liike, valaistus ja ääniolosuhteet.

Suosituslämpötila on 21-22 oC
Lämpötila on tärkein sisäilman viihtyvyystekijä. Lämpöviihtyvyydessä on yksilöllisiä eroja, mutta tyytyväisten
osuus on suurin, kun lämpötila on 21-22 oC. Sisäilmastoluokituksen mukaisesti talviaikana sisätilojen lämpötilan olisi
oltava vähintään välillä 20-23 oC. Tätä korkeammat lämpötilat korostavat lämmityskaudella ilman kuivuuden tunnetta. Korkea lämpötila laskee talvella sisäilman suhteellista kosteutta. Korkea lämpötila myös lisää kemiallisia päästöjä materiaaleista. Jos lämmityskaudella tilaa on poikkeuksellisesti tuuletettava, se täytyy tehdä nopeasti. Termostaattiventtiili on asetettava lumihiutaleen tai nollan kohdalle, jotta patteri menee tuuletuksen ajaksi kiinni eikä ala
tuottaa lisää lämpöä, kun sisään virtaa kylmää ilmaa.

Miellyttävä sisäilman suhteellinen kosteus on 30-40 %
Ulkoilman suhteellinen kosteus on Suomessa lähes aina korkea, tavallisimmin 60-90 %. Kesällä lämmityskauden
ulkopuolella sisätilojen kosteus seuraa ulkoilman kosteutta. Talvella ilman suhteellinen kosteus on ulkona edelleen
korkea, mutta se laskee sisätiloissa merkittävästi. Lämmin ilma sitoo itseensä enemmän vesihöyryä kuin kylmä ilma.
Pakkaspäivinä voi ilman suhteellinen kosteus sisätiloissa olla hyvinkin alhainen, jopa alle 10 %.
Sisäilman suhteellinen kosteus voi tyypillisesti vaihdella välillä 20-60 %, mutta ulkoilman olosuhteiden takia se voi
ajoittain olla näiden rajojen ulkopuolella. Yleensä tasoa 30-40 % pidetään miellyttävimpänä. Kosteuspitoisuus ei
sinänsä ole terveyden kannalta merkittävä asia, eikä poikkeama muodosta terveysvaaraa, mutta viihtyvyyden kannalta sopiva kosteus on merkittävä. Rakenteille liian korkea kosteus voi muodostaa vaurioitumisriskin; kosteus ei saa
missään tapauksessa tiivistyä ikkunoihin tai ulkoseinille.

Kuiva ilma kuivattaa ihoa ja limakalvoja
Ilman suhteellisen kosteuden aistiminen on vaikeaa. Liian korkea kosteus ei yleensä aiheuta oireilua. Ihmiset valittavat tavallisesti sisäilman kuivuutta, kun he kokevat silmien kuivuutta tai ärsytystä. Yleensä tilassa on oleskeltava
useampia tunteja ennen, kuin oireita ilmenee. Suhteellisen kosteuden alittaessa 20 % ihmiset kokevat hengitysteiden
limakalvojen, silmien sidekalvojen ja ihon kuivumista. Kurkku on karhea, silmät kutisevat/kirvelevät, nenä karstoittuu ja kuivuu ja iho voi olla myös pintakuiva. Oireita voi pahimmillaan olla hankala erottaa jopa viruksen aiheuttamista ylähengitystieoireista.

Nenää ja silmiä saa kostuttaa, mutta ei huoneilmaa

PL 310, 33101 Tampere

Puh.nro.: 0207 424 010

Y-tunnus 22686373
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Alhaisesta sisäilman suhteellisesta kosteudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi vältetään lämmityskauden
aikana tarpeettoman korkeita huonelämpötiloja. Huonekohtaisten ilmankostutinlaitteiden hankintaan ei pääsääntöisesti ole tarvetta eikä lupaa SYK Oy:n tiloissa, koska siihen liittyy kosteusvaurioiden vaara ja ilman kostutus sitoo
paljon energiaa. Henkilölle terveysperusteisesti annetun työterveyshuollon suosituksen perusteella voidaan kuitenkin tilassa sallia ilmankostuttimen käyttö, mutta silloinkin on noudatettava SYK Oy:n antamia erillisiä ohjeita. Paikallisoireita voi hallita kostuttavilla silmätipoilla, nenään sumutettavilla suolasuihkeilla tai nenäöljyillä ja ihon huolellisella perushoidolla. Säännöllinen vedenjuonti tuo myös lievitystä limakalvo-oireille.
Tässä yhteydessä on paikallaan muistuttaa siivouksen tärkeydestä. Alhaisessa ilmankosteudessa pinnoilta nousee
helpommin pölyä ilmaan ja se pysyy pidempään ilmassa. Siivoustiheys, siivousmenetelmät ja siivouksen laatu vaikuttavat oleellisesti pölyn määrään ja siten sisäilman laatuun ja sitä kautta ihmisen terveyteen, viihtyvyyteen ja työn
tuottavuuteen. Toisaalta siivousaineet sisältävät liuottimia ja hajusteita, jotka nekin voivat osaltaan huonontaa sisäilman laatua. Liiallinen vedenkäyttö kuivien tilojen siivouksessa voi johtaa rakenteiden kosteusvaurioihin.
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Sisäilmaongelmien selvittäminen, korjaus ja seuranta
1 Yleistä
Tehtävä
1. Ohjausryhmän perustaminen

Toimija
SYK Yo
x

Maksaja
SYK Yo
(x)
x

2. Tilojen siivottavuus ja siivous

x

x

3. Tiloja käytetään sopimuksen mukaisesti
4. Tiloihin tuotavien kalusteiden ja materiaalien
hyväksyttävyys sisäilman kannalta

x
x

x

Osallistuja
SYK
Yo
x

Huom.
Kumpikin vastaa omaan
palveluverkostoonsa kuuluvien henkilöiden
kustannuksista
Tilojen siivoustason täytyy täyttää
laadullisesti ja määrällisesti ne
vaatimukset, joilla turvataan ja
varmistetaan terveelliset ja turvalliset
sisäilmaolosuhteet. Tason määrityksessä
voidaan hyödyntää esim. alan
asiantuntijoita
Vastuu on käyttäjällä

2 Haittailmoitus
Tehtävä
1. Havainto haitasta
2. Ilmoitus palvelupyyntöjärjestelmään
3. Työterveyshuolto / ylioppilasterveydenhuolto saatetaan tietoiseksi tilaan liittyvästä
koetusta haitasta, kun tilojen käyttäjä käy
vastaanotolla
4. Tilankäytön tarkastelu (SYK:n laatiman
Käyttäjän toiminnan vaikutus sisäilman
laatuun -tilankäytön tarkastelulomakkeen
mukaisesti)
5. Tilan riskinarvio
6. Vuokralaisen oma työsuojeluorganisaatio
saatetaan tietoiseksi asiasta

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

Toimija
SYK Yo
x
x
x

Maksaja
SYK Yo

Huom.

x

x

x

Osallistuja
SYK
Yo

Oman toiminnan ja tilan käytön
sisäilmavaikutusten arviointi tehtävä ja
esiteltävä Facility Infon haittailmoituksessa
x

TA:n lakisääteisten riskinarviointien
tekeminen

x
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3 Perusselvitys
Tehtävä
1. Tilan tekninen perusselvitys (SYK:n
palveluverkosto tekee)
2. Teknisen perusselvityksen perusteella
esitettävien korjausten tilaus
3. Tiedottaminen käyttäjälle
4. Teknisen perusselvityksen dokumentointi ja
dokumenttien tallennus

Toimija
SYK Yo
x
x
x

Maksaja
SYK Yo
x

Osallistuja
SYK
Yo

Huom.

x
x

x

Tiedottaminen (mm. tehdyistä selvityksistä
ja toimenpiteistä) yhteistyössä, levitys
yliopiston viestintäkanavia käyttäen
Facility Info, Terveelliset Tilat

x

4 Sisäympäristötutkimus
Tehtävä
1. Projektiryhmän koolle kutsunta

Toimija
SYK Yo
x

2. Tutkimussuunnitelman hyväksyminen

x

3. Tutkimusten tilaus

x

4. Tutkimusten laajentaminen
ammattitautiepäilyn takia

x

7. Tutkimustulosten raportoinnin
hyväksyminen ja tutkimusten johtopäätösten
vieminen korjaussuunnitteluun
8. Päätös tilojen käytettävyydestä (perustuu
selvitysten ja tutkimusten tuloksiin sekä
terveydelliseen lausuntoon)
9. Vuokranmaksun keskeytykseen oikeuttavat
sisäilmaperusteet liittyvät tutkimuksin
todettuun terveydellistä vaaraa aiheuttavaan
seikkaan

x

Osallistuja
SYK
Yo

Huom.
Kumpikin vastaa omaan
palveluverkostoonsa kuuluvien henkilöiden
kustannuksista
Ennen hyväksyntää projektiryhmä
kommentoi suunnitelmaa
Kiinteistönomistajan vastuulla olevien
tutkimusten ja selvitysten tilaaminen
Ammattitautiepäilyyn liittyvät
viranomaisten vaatimien tutkimusten ja
selvitysten tilaaminen on yliopiston
vastuulla työnantajavelvoitteisiin
perustuen

x
x

5. SYK:n asiantuntijaryhmän näkemyksen
tilaaminen
6. Työhyvinvointiin ja työviihtyvyyteen liittyvien
asioiden arvioinnin järjestäminen

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

Maksaja
SYK Yo
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Mikäli käyttäjäkysely liittyy selkeästi
sisäympäristötutkimuksiin, sen tilaa ja
kustannuksista vastaa SYK. Muista
käyttäjäkyselyistä vastaa yliopisto
Ennen hyväksyntää projektiryhmä
kommentoi raporttia ja johtopäätöksiä

Vuokranmaksun keskeytyksestä on aina
sovittava yhteistyössä vuokralaisen ja
vuokranantajan kanssa. Ja nämä sopimiset
tehdään vasta, kun tarvittavat
sisäilmatutkimukset ja mittaukset on tehty
ja tulokset saatu ja käsitelty.
Vuokranmaksun keskeytyksen täytyy
perustua siihen, että tilan käytöstä
aiheutuu terveydellistä haittaa

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
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4 Sisäympäristötutkimus
Tehtävä
10. Tiedotteen laadinta

Toimija
SYK Yo
x

Maksaja
SYK Yo
x
x
x

11. Tiedotteen jakelu
12. Tiedotteen käännökset englanniksi, ruotsiksi
jne

x

x
x

13. Infotilaisuuden järjestäminen käyttäjille

x

x

14. Tutkimusraporttien tiedoksi anto käyttäjille

x

x

15. Väistötilan hankinta
16. Tilan käytettävyyden mahdollistavien
korjaustoimenpiteiden valinta ja seuranta
17. Korjaussuunnittelijoiden valinnat

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
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x

x

Osallistuja
SYK
Yo

Projektiryhmä laatii, sisäilmatutkija
päävastuussa, SYK hyväksyy
x

x

x

x

x

x

x

x

Huom.

x

Sisäilmaviestintään liittyvien materiaalien
käännökset muille kielille harkitaan
kampus- ja tapauskohtaisesti
projektiryhmässä/ kampuskohtaisessa
ohjausryhmässä
Projektiryhmän laatiman
viestintäsuunnitelman mukaisesti. Yliopisto
vastaa oman henkilöstönsä ja
terveydenhuoltohenkilöstön
kustannuksista.
Käyttäjäinfotilaisuuden on edellettävä
tutkimusraporttien tallentamista esim.
yliopiston intraan. Projektiryhmä/
kampuskohtainen ohjausryhmä harkitsee/
päättää materiaalin tallennus- ja
jakeluperiaatteet
LHVL:n mukaan vuokranantajalla ei ole
velvollisuutta osallistua tähän
Vaihtoehdoista keskustellaan yhdessä,
päätös on SYK:n

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
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5 Korjausten suunnittelu ja väistöön siirtyminen
Tehtävä
1. Suunnittelun tilaus
2. Seurantasuunnitelman valmistelu
3. Tilamuutostarpeiden ja tasonnostotarpeiden
esille tuonti
4. Väistösuunnitelma (tilat, kalusteet,
irtaimisto)
5. Väistöön ja paluumuuttoon liittyvistä asioista
viestintä
6. Herkimpien / oireilevien tunnistaminen ja
palautuksen suunnittelu
7. Väistöön siirtyminen väistösuunnitelman
mukaisesti

8. Tilojen tyhjentäminen
9. Vuokranmaksun keskeytyksestä sopiminen

Toimija
SYK Yo
x
x
x

x

Maksaja
SYK Yo
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Huom.

Sisällöstä keskustellaan projektiryhmässä
yhdessä

Ks. materiaalien käsittely, kohta 5.11

x
Vuokranantajan vahingonkorvausvelvollisuus (esim. muutto- ja väistötilakustannuksista) tulee harkittavaksi vain
silloin, kun huoneiston puutteellinen kunto
on aiheutunut vuokranantajan omasta
toiminnasta tai laiminlyönnistä.
Vuokralaisella on lain mukaan oikeus saada
vuokranalennus tai vapautus vuokranmaksusta
ajalta, jona huoneistoa ei voida käyttää tai se
osin pois käytöstä tai ei ole sovitussa
kunnossa. Oikeus tähän vuokrahyvitykseen ei
ole riippuvainen vuokranantajan
tuottamuksesta. Hyvityksen siis saa vaikka
ongelman syy ei olisi vuokranantajan
aiheuttama. Kun sisäilma-asiantuntijoiden
tutkimusten perusteella on todettu ongelma ja
sen laajuus, SYK on antanut ongelman laajuutta
vastaavan vuokrahyvityksen.

10. Sisäilmanäkökulman varmistaminen
korjaussuunnittelussa
11. Sisäilmaongelmaisen tilan materiaalien
käsittely, irtaimiston puhdistus

x

x

x

x

12. Korjaustavan valinta
13. Urakoitsijavalinnat

x
x

x
x

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
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Osallistuja
SYK
Yo

x

Puhdistuskustannusten korvaamisesta SYK:illä
on linjauksena se, että SYK maksaa yhdessä
sovitut ja SYK:n ohjeistuksen mukaisesti tehdyt
puhdistukset, vaikka laki ei sitä edellyttäisikään.
Edellytykset sille, että SYK hoitaa ja maksaa
käsittelyt ovat: Sisäilma-asiantuntija määrittelee
puhdistustarpeen ja –laajuuden sekä ohjeistaa
puhdistukset, puhdistettavat materiaalit ja
irtaimiston. SYK valitsee toimijan ja neuvottelee
hinnat. Lasku osoitettava suoraan SYK:lle eikä
läpilaskutuksena yliopiston kautta. Materiaalin
siirtämisestä puhdistuspaikalle vastaa SYK.
Yliopisto vastaa materiaalin siirtämisestä
väistötiloihin (ja paluumuuttotiloihin).

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
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6 Purku- ja korjaustyöt
Tehtävä
1. Opastetut kiertokävelyt työmaa-alueella
käyttäjille
2. Video- ja kuvamateriaalin tuottaminen
korjausten tietyistä vaiheista
käyttäjätiedottamista varten
3. Jatkuva viestintä käyttäjille (esim. 2 viikon
välein) korjausten etenemisestä
4. Vaiheistetun paluumuuton tarpeellisuudesta
ja aikataulusta päättäminen
5. Paluumuuttosuunnitelman teko
6. Sisäilmakorjaukset
7. Käyttäjälähtöiset muutokset
sisäilmakorjausten yhteydessä
8. Puhtauden hallinta työn aikana

Toimija
SYK Yo
x

Maksaja
SYK Yo

Osallistuja
SYK
Yo
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

Mahdolliset ylimääräiset kustannuksia
aiheuttavat asiat keskustellaan ja
päätetään erikseen
Mahdolliset ylimääräiset kustannuksia
aiheuttavat asiat keskustellaan ja
päätetään erikseen. SYK:n lupa tarvitaan
Sovitaan yhdessä yliopiston
viestintäkanavia käyttäen
Työterveyshuollon ja tilapalveluiden
yhteistyössä

x

x
x

x

9. Luovutuksen jälkeinen puhtaudenhallinta
esim. käyttäjäasennusten
(läpivientiporaukset), kalustamisen, muuton
jälkeen

x

Huom.

x
x

x

x

Toimija
SYK Yo
x

Maksaja
SYK Yo
x

x

x

Työnaikainen puhtaudenhallinta dokumentoidaan hankedokumentteihin, jolloin tilat
ovat puhtaat luovutettaessa käyttäjälle.
Käyttäjän vastuulla on luovutuksen
jälkeinen puhtaudenhallinta, ja myös
käyttäjäasennusten aiheuttamat
puhtaudenhallintatoimenpiteet ja niiden
riittävyyden osoittaminen.

7 Paluumuutto ja käyttöönottovaihe
Tehtävä
1. Viestintä käyttäjille paluumuuttosuunnitelmaan liittyvistä käytännön asioista
ja korjausten etenemisestä
2. Kaiken tilaan tuotavan irtaimiston ja
materiaalin varmistaminen sellaiseksi, että
ne eivät aiheuta sisäilmaongelmia
3. Talotekniikkaohjeistus käyttäjille
4. Muutto-ohjeiden noudattamisen seuranta
5. Sisäänajovaiheesta muistuttaminen
käyttäjille

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Tehostettu käytönaikainen ylläpitosiivous
(esim. 2 kk:n ajan)
7. Seurantasuunnitelmasta tiedottaminen
käyttäjille
8. Tilojen käyttökoulutus käyttäjille

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
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Huom.

x
x
x

x

Osallistuja
SYK
Yo
x

x

x

Korjaustöihin liittyvät reklamaatiot,
taloteknisten järjestelmien säädöt,
kalusteiden päästöt
Sisäilma-asiantuntija määrittelee siivoustarpeen, -taajuuden ja toteutustavan. SYK
maksaa normaalin ylläpitosiivouksen ja
tehostetun siivouksen kustannuseron.
Yliopisto vastaa oman henkilöstönsä ja
terveydenhuoltohenkilöiden osalta kuluista
Vuokrasopimuksessa mainittujen tilojen
käyttöön liittyvien vastuiden esittely
(yliopisto)
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8 Seuranta ja jälkihoito
Tehtävä
1. Toimitaan seurantasuunnitelman mukaisesti
2. Arvioidaan korjausten onnistumista niiden
kriteerien mukaisesti, jotka on
seurantasuunnitelmassa asetettu
3. Korjausten ja laadunvalvonnan esittely
käyttäjille
4. Siivouksen tehtäväkuvaukset tiedossa
käyttäjillä

5. Seurantatulosten läpikäynti käyttäjien kanssa
6. Linjataan toimenpiteet oireilun jatkuessa
sisäilmakorjauksen jälkeen
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Toimija
SYK Yo
x
x
x
x

Maksaja
SYK Yo
x
x
x

x

x
x

Osallistuja
SYK
Yo
x

x

x
x

x
x

Huom.

infotilaisuus
Siivouksen tason ja laadun oltava sellainen,
että siivottomuus ei aiheuta
sisäilmahaittoja, ja että pintamateriaaleille
asetetut elinkaariennusteet oikealla
hoidolla saavutetaan

x
Toimintamallin, seurantasuunnitelman ja
varaväistösuunnitelman suhteen

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
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