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§ 194
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Hel-
sinkiin

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana 30.5.2018 teke-
mää vasemmistoliiton maailman puhtain sisäilma Helsinkiin-valtuustoa-
loitetta. 

Lautakunta ei ota kantaa aloitteessa esitettyihin yksittäisiin teknisiin toi-
menpiteisiin vaan toteaa, että kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon 
mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tar-
vitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupun-
kiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuk-
sesta, yllä- ja kunnossapidosta sekä siihen liittyvästä ohjeistuksesta. 
Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivottavuudesta ja siivouksesta sekä 
ilmoittaa kiinteistöjen merkittävästä käyttäjämäärän kasvusta ympäris-
töpalveluille. Asiantuntijuus sisäilma-asioissa ja talotekniikkaan liitty-
vässä ohjeistuksessa on kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Investointiohjelma

Lautakunta toteaa lisäksi, että sisäilmaongelmaiset päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset ovat pitkäaikainen ongelma Suomessa ja Helsingissä. 
Kaupungin nykyinen tilanne on hahmotettavissa investointiohjelman ta-
lonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaesityksessä vuosille 
2019−2028, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöihin 
on ohjelmoitu 131 hanketta, joista 58 on perusparannushanketta sekä 
osa uudisrakentamisesta huonokuntoisten rakennusten korvaavia 
hankkeita. Rakentamisohjelma päivitetään vuosittain. 

Kiinteistöstrategia

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2017−2021 
kokouksessaan 27.9.2017. Kiinteistö-strategia, jollaista kaupungilla ei 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 2 (7)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
18.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

ole aiemmin ollut, laaditaan osaksi kaupunkistrategiaa. Tulevan kiin-
teistöstrategian tavoitteena on määrittää sekä tilankäytölle että kaupun-
gin kiinteistöomaisuudelle sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tuke-
vat kaupunkistrategian toteuttamista sekä varmistavat palveluille ter-
veelliset ja turvalliset tilat. 

Tilankäytön tehostamisen seurauksena kiinteistöjen ilmanvaihdon ja 
muiden teknisten järjestelmien sekä saniteetti- ja ruokahuollon tilojen li-
sääntynyt tarve aiheuttaa erikokoisia perusparannus- ja korjaustarpeita

Riittävä kunnossapito

Kaupungin rakennuskannan kuntoa seurataan laskentamallein arvio-
maan kokonaisinvestointitarvetta, jolla rakennuskanta pidetään kunnos-
sa. Korjausvelalla mitataan, kuinka paljon talonrakennuksen infrastruk-
tuuriin on menneinä vuosina jäänyt investoimatta, jotta tilat olisivat käy-
tön kannalta hyvässä kunnossa. Kaupungilla käytössä olevista tarve-
kartoituksista, kyselyistä, kiinteistökierroksista ja kuntoarvioista huoli-
matta kaupungin nykyinen korjausvelka on noin 1250 milj. euroa. 

Vähentääkseen korjausvelan määrää ja sisäilmaongelmia on kaupunki 
vuodesta 2017 merkittävästi nostanut investointitasoa, jota lisätään val-
tuustokauden aikana noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi on linjattu, että 
jatkossa investoinneista merkittävä osa on korvausinvestointeja eli huo-
nokuntoisen rakennuksen tilalle rakennetaan kokonaan uusi rakennus. 
Tätä puoltavat myös muutokset toiminnallisissa- ja energiatehokkuusta-
voitteissa. Valtuustoaloitteen mukaisesti lautakunta katsoo, että raken-
nusten ennakoiva ylläpito, kunnon arviointi, kunnossapidon kehittämi-
nen sekä riittävä rahoitus ja henkilöresurssit ovat lähtökohtia tilanteen 
parantamiseksi ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 

Rakentamisen laatu

Hyvä suunnittelu ja riittävä suunnittelun ohjaus luovat edellytykset laa-
dukkaalle rakentamiselle. Riittävien lähtötietojen ja ohjeistusten pohjal-
ta ammattitaitoisesti laaditut suunnitelmat ovat välttämätön edellytys 
turvallisten ja terveellisten tilojen rakentamiselle. Suunnitelmien ja to-
teutuksen ohjeistusta ja laadunvarmistusta, niiden todentamista, doku-
mentointia, seurantaa ja riskianalyysiä osana rakennushanketta on ke-
hitettävä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 

Uusia hanke- ja toteutusmalleja kokeilemalla voidaan käyttäjät, suunnit-
telijat ja toteuttajat osallistaa ja vastuuttaa kestäviin ja ylläpitoa helpot-
taviin teknisiin- ja materiaaliratkaisuihin.

Sisäilmaohjelma
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Sisäilmaohjelma on osa kiinteistöstrategiaa ja se tuleen sisältämään 
konkreettiset toimenpide-esitykset ja prosessikuvaukset sisäilmaongel-
man ennaltaehkäisyyn Helsingissä.

Kaupungin omistamasta rakennuskannasta vain noin 27% on rakennet-
tu vuoden 1980 jälkeen ja noin 40% on kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tiloja. Kuntotutkimuksia toimialan kiinteistöihin tehdään vuosit-
tain 50-60 ja haitta-ainetutkimuksia 30-50. Sisäilmatutkimuksista ja -
korjauksista laaditaan vuosittain yli 300 tiedotetta. Tilojen kuntotutki-
mukset avataan kaupungin toimintamallien mukaan toimipisteen henki-
lökunnalle sekä asukkaille ja ne ovat julkisia. Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelman vuoksi oireileville asiakkaille 
ja henkilökunnalle. Kuitenkin saadun palautteen perusteella ohjeistusta 
ja toimintatapoja pitää edelleen selkeyttää, sujuvoittaa ja yhtenäistää 
toimialalla ja koko kaupungissa. Lautakunta toteaa, että rakennusten 
kuntoselvitysten tulee olla julkisesti saatavilla ja helposti löydettävissä 
kaupungin verkkosivuilla.

Sisäilmaongelman ratkaisu vaatii ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja 
havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin kehittämistä. Ennakoi-
via toimenpiteitä ovat korjausvelan vähentäminen, rakennusten kunnon 
seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä rakentamisen 
laadun parantaminen. Sisäilmaprosessia pitää kehittää avoimeksi ja 
luotettavaksi yhdessä terveydenhuollosta vastaavien toimijoiden kans-
sa. Tämä edellyttää toimialojen välisen sujuvan yhteistyön lisäksi hen-
kilöstöresurssien kohdentamista ratkaisukohtiin.  

Lautakunta toteaa vielä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asiakkaana on noin 140 000 lasta, nuorta sekä aikuisopiskelijaa ja pal-
veluja toteuttaa noin 13 000 ammattilaista. Toimintaa järjestetään yli 
700 toimipisteessä. Toimialan strategiset teemat tasa-arvoinen kaikkien 
oppijoiden Helsinki, hyvinvoiva oppiva helsinkiläinen, koko kaupunki 
oppimisen ympäristönä sekä merkittävä väestönkasvu ja toimialan pal-
velujen lakisääteisyys edellyttävät palvelujen toteuttamiseksi toimintaa 
tukevat, oikea-aikaiset, joustavat, mutta ennen kaikkea terveelliset ja 
turvalliset tilat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että sisäilmaohjelman ete-
neminen tuodaan säännöllisesti tiedoksi lautakunnalle seurantaa var-
ten.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lause "Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmaepäilyjen vuoksi oireileville
asiakkaille ja henkilökunnalle." muutetaan muotoon "Helsingillä on 
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myös toimintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmien vuoksi oireileville 
asiakkaille ja henkilökunnalle."

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lautakunnan lausunnon viimeisen osion (otsikolla 
Sisäilmaohjelma) toisen kappaleen loppuun: "Lautakunta toteaa, että 
rakennusten kuntoselvitysten tulee olla julkisesti saatavilla ja helposti 
löydettävissä kaupungin verkkosivuilla."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta edellyttää, että sisäilmaohjelman eteneminen tuodaan säännölli-
sesti tiedoksi lautakunnalle seurantaa varten."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana 30.5.2018 teke-
mää vasemmistoliiton maailman puhtain sisäilma Helsinkiin-valtuustoa-
loitetta. 

Lautakunta ei ota kantaa aloitteessa esitettyihin yksittäisiin teknisiin toi-
menpiteisiin vaan toteaa, että kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon 
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mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tar-
vitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupun-
kiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuk-
sesta, yllä- ja kunnossapidosta sekä siihen liittyvästä ohjeistuksesta. 
Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivottavuudesta ja siivouksesta sekä 
ilmoittaa kiinteistöjen merkittävästä käyttäjämäärän kasvusta ympäris-
töpalveluille. Asiantuntijuus sisäilma-asioissa ja talotekniikkaan liitty-
vässä ohjeistuksessa on kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Investointiohjelma

Lautakunta toteaa lisäksi, että sisäilmaongelmaiset päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset ovat pitkäaikainen ongelma Suomessa ja Helsingissä. 
Kaupungin nykyinen tilanne on hahmotettavissa investointiohjelman ta-
lonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaesityksessä vuosille 
2019−2028, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöihin 
on ohjelmoitu 131 hanketta, joista 58 on perusparannushanketta sekä 
osa uudisrakentamisesta huonokuntoisten rakennusten korvaavia 
hankkeita. Rakentamisohjelma päivitetään vuosittain. 

Kiinteistöstrategia

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2017−2021 
kokouksessaan 27.9.2017. Kiinteistö-strategia, jollaista kaupungilla ei 
ole aiemmin ollut, laaditaan osaksi kaupunkistrategiaa. Tulevan kiin-
teistöstrategian tavoitteena on määrittää sekä tilankäytölle että kaupun-
gin kiinteistöomaisuudelle sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tuke-
vat kaupunkistrategian toteuttamista sekä varmistavat palveluille ter-
veelliset ja turvalliset tilat. 

Tilankäytön tehostamisen seurauksena kiinteistöjen ilmanvaihdon ja 
muiden teknisten järjestelmien sekä saniteetti- ja ruokahuollon tilojen li-
sääntynyt tarve aiheuttaa erikokoisia perusparannus- ja korjaustarpeita

Riittävä kunnossapito

Kaupungin rakennuskannan kuntoa seurataan laskentamallein arvio-
maan kokonaisinvestointitarvetta, jolla rakennuskanta pidetään kunnos-
sa. Korjausvelalla mitataan, kuinka paljon talonrakennuksen infrastruk-
tuuriin on menneinä vuosina jäänyt investoimatta, jotta tilat olisivat käy-
tön kannalta hyvässä kunnossa. Kaupungilla käytössä olevista tarve-
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kartoituksista, kyselyistä, kiinteistökierroksista ja kuntoarvioista huoli-
matta kaupungin nykyinen korjausvelka on noin 1250 milj. euroa. 

Vähentääkseen korjausvelan määrää ja sisäilmaongelmia on kaupunki 
vuodesta 2017 merkittävästi nostanut investointitasoa, jota lisätään val-
tuustokauden aikana noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi on linjattu, että 
jatkossa investoinneista merkittävä osa on korvausinvestointeja eli huo-
nokuntoisen rakennuksen tilalle rakennetaan kokonaan uusi rakennus. 
Tätä puoltavat myös muutokset toiminnallisissa- ja energiatehokkuusta-
voitteissa. Valtuustoaloitteen mukaisesti lautakunta katsoo, että raken-
nusten ennakoiva ylläpito, kunnon arviointi, kunnossapidon kehittämi-
nen sekä riittävä rahoitus ja henkilöresurssit ovat lähtökohtia tilanteen 
parantamiseksi ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 

Rakentamisen laatu

Hyvä suunnittelu ja riittävä suunnittelun ohjaus luovat edellytykset laa-
dukkaalle rakentamiselle. Riittävien lähtötietojen ja ohjeistusten pohjal-
ta ammattitaitoisesti laaditut suunnitelmat ovat välttämätön edellytys 
turvallisten ja terveellisten tilojen rakentamiselle. Suunnitelmien ja to-
teutuksen ohjeistusta ja laadunvarmistusta, niiden todentamista, doku-
mentointia, seurantaa ja riskianalyysiä osana rakennushanketta on ke-
hitettävä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 

Uusia hanke- ja toteutusmalleja kokeilemalla voidaan käyttäjät, suunnit-
telijat ja toteuttajat osallistaa ja vastuuttaa kestäviin ja ylläpitoa helpot-
taviin teknisiin- ja materiaaliratkaisuihin.

Sisäilmaohjelma

Sisäilmaohjelma on osa kiinteistöstrategiaa ja se tuleen sisältämään 
konkreettiset toimenpide-esitykset ja prosessikuvaukset sisäilmaongel-
man ennaltaehkäisyyn Helsingissä.

Kaupungin omistamasta rakennuskannasta vain noin 27% on rakennet-
tu vuoden 1980 jälkeen ja noin 40% on kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tiloja. Kuntotutkimuksia toimialan kiinteistöihin tehdään vuosit-
tain 50-60 ja haitta-ainetutkimuksia 30-50. Sisäilmatutkimuksista ja -
korjauksista laaditaan vuosittain yli 300 tiedotetta. Tilojen kuntotutki-
mukset avataan kaupungin toimintamallien mukaan toimipisteen henki-
lökunnalle sekä asukkaille ja ne ovat julkisia. Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmaepäilyjen vuoksi oireileville 
asiakkaille ja henkilökunnalle. Kuitenkin saadun palautteen perusteella 
ohjeistusta ja toimintatapoja pitää edelleen selkeyttää, sujuvoittaa ja 
yhtenäistää toimialalla ja koko kaupungissa. 
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Sisäilmaongelman ratkaisu vaatii ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja 
havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin kehittämistä. Ennakoi-
via toimenpiteitä ovat korjausvelan vähentäminen, rakennusten kunnon 
seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä rakentamisen 
laadun parantaminen. Sisäilmaprosessia pitää kehittää avoimeksi ja 
luotettavaksi yhdessä terveydenhuollosta vastaavien toimijoiden kans-
sa. Tämä edellyttää toimialojen välisen sujuvan yhteistyön lisäksi hen-
kilöstöresurssien kohdentamista ratkaisukohtiin.  

Lautakunta toteaa vielä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asiakkaana on noin 140 000 lasta, nuorta sekä aikuisopiskelijaa ja pal-
veluja toteuttaa noin 13 000 ammattilaista. Toimintaa järjestetään yli 
700 toimipisteessä. Toimialan strategiset teemat tasa-arvoinen kaikkien 
oppijoiden Helsinki, hyvinvoiva oppiva helsinkiläinen, koko kaupunki 
oppimisen ympäristönä sekä merkittävä väestönkasvu ja toimialan pal-
velujen lakisääteisyys edellyttävät palvelujen toteuttamiseksi toimintaa 
tukevat, oikea-aikaiset, joustavat, mutta ennen kaikkea terveelliset ja 
turvalliset tilat.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 21.9.2018 mennessä vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maail-
man puhtain sisäilma Helsinkiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


