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Alkusanat
Helsingin n tavoitteena on

kaikissa kaupungin palvelurakennuksissa on

 yhteyt  kau-
punki
asiat, joita

meenpano-ohjelmassa.

1. Taustaa

iiden vaikutusta ihmiseen on tutkittu aktiivisesti

muun muassa ulkoilman laatu, rakennustapa, rakennuksen kunto ja

- ja sisustusmateriaalit, kalusteet,
siivousaineet, toiminta tiloissa ja hajusteet.
nesuhteet ja ilmavuodot rakennuksessa.

ihtyisyys.

tuotekehitys, joka tuo markkinoille koos-
tumukseltaan uusia rakennus- ja sisustustuotteita, joiden toimivuutta ja yhteensopivuutta ei

1.1 Rakennuskanta ja korjausvelka
Helsingin kaupunki omistaa noin 2 000 rakennusta, joiden yhteen laskettu pinta-ala on noin
kaksi miljoonaa m2. Korjausvelkaa kaupungin rakennuskannassa on noin 1,25 miljardia eu-

1980-luvuilla. Tuolloin rakennetuissa
rakennuksissa on nykytiedon mukaan paljon niin kutsuttuja riskirakenteita kuten valesokke-
leita ja ti
peruskorjata kokonaisvaltaisesti. Kun rakennusten kunnoss

ole kattaneet rakennusten vuosittaista kulumaa, korjausvelka on
kasvanut ja riskirakenteiden riskit ovat osin toteutuneet ja aiheuttaneet .

ran rakennuskan-

es-
 noin 20 vuotta.
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Korjaus- ja korvaavien uudishankkeiden osalta on tulevina vuosina priorisoitu koulu-
2023 varattu investointiohjelmassa

 mahdollistaa noin 70 koulu- ksen.

 (Liite 1) sosiaali- ja
- ja vapaa-ajan toimialan rakennuksia korjataan tai korvataan

 vuosina 2019 2023.

on a
valituksia.

tiloille asetetut ter-
veydelliset vaatimukset.

1.2
Vuosina 2008 2017 yli 2 200 tutkimusta
nukseen. Tutkimukset ovat painottuneet palvelurakennuksiin, joita on noin 1 500. Raken-

 1.
 kuten vesivahingoista tai kattovuodoista.

Kuva 1. Kaupungin rakennuksissa 2008 2017 havaittujen vaurioiden jakautuminen. Vaurioita
6 300 kappaletta.
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ovat erilaisia, ja ne voivat koskea joko koko rakennusta
tai

Toisaalta rakennuksessa voidaan oireilla, vaikka ti-
loista ei Vauriot

heuttavat ongelmat hoideta .
voi edelleen oireilla tiloissa.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa on vuosittain varattu ns. kohdentamatonta
korjausrahaa, jolla voidaan toteuttaa

oista korjataan

Vuosina 2008 utkimuksissa on havaittu puutteita ja vaurioita noin 630 ra-
kennuksessa. sa samanaikaisesti
useita vaurioita. Kuvassa 2 on esitetty, kuinka monessa rakennuksessa on todettu kutakin

Kuva 2. Va
seinen vaurio tai puute on todettu
puutteita.
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2.
Kaupunki rakentaa ja kunnostaa rakennukset annettujen lakien, ja valtakunnal-
listen ohjeiden mukaisesti . kaupunki noudattaa
rakentamisessa ja korjaamisessa omia ohjeitaan.

S  kaikissa

tkai-

-
tien tilatarpeiden ennakoinnista aina

nuksia. Kunnossapidolle var

kanssa

:

 Kaup

resurssit.

 S
kentamisessa ja niihin  dokumentoidaan.

 S  ke-
. Uudisrakentamisessa ja perusparannuksissa varataan

 ja kokonaisuuden hallintaan.

rahat nostetaan tasolle, jolla rakennukset voidaan

ongelmia.

keen kaikki tarvittavat toimet tilojen kunt  ja oikein
 asianmukaisesti.

 E paranne-
taan edelleen.
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3.  Helsingin toimintamalli

atkaisuun osal-
listuvat tahot

Ongelman  alkaa, kun tilo  ilmoittaa havaitsemastaan si-
kaupungin teknisell  selvi

gelmaa -asiantunti-
jalle. S -asiantuntija tilaa

 ja toi-
.

oppilaat ja opiskelijat koulu-
tai opiskeluterveydenhuoltoon.
solla. lta osaltaan  muiden asiantuntijoiden
kanssa, , joissa voidaan  turvallisesti ja terveellisesti.

jelulain ja -asetuksen tarkoittamaa terveyshaittaa.

n toimintatavan mukaisesti.

3.1 Toimintamallia
Tarvittavia kor-

arvioidaan systemaattisesti moniammatillisena yh-
Kaupungin tavoitteena on aloittaa tilojen korjaukset nopeasti tutkimustulosten val-

mistumisen Vastuuta  Tiedon-
kulkua eri osapuolten . kehi-

 keinoja, joiden  ongelmatilanteissa
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Kaupungi uokra- ja osaketiloissa, joissa vastuu tilojen kunnosta ja
sten to-

teuttamisessa ja toimijoiden vastuunjaossa. Vuokra- ja osaketilojen ongelmien rat-
kaisemiseksi laaditaan toimintasuunnitelma.

 Ter-
veydenhuollon ammattilaisi  terveydellisen merki-
tyksen arviointia.  ja luotetta-

oireilevien lasten vanhempia. Kaupungin tasolla olisi tarvetta

rastavuudesta. Tiedonsaantia muiden asiakasryhmien oireilusta on parannettava.

. Toimijoiden
enet-

telytapoja, joiden
 tilannetta moniammatillisesti.

4.

pungin tilojen kunno

aktiivista ja oikea-aikaista.

n eri toimialojen moniamma-

mahdollista. Aktiivisen vuoropuhelun tarvetta

4.1
Helsingin

tysprosesseissa toimitaan.

suprosessin sujuvuutta. Toimivan tied
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jeen uudistamista laaditaan esimiehille suunnattu

-asiantunti-

4.2

jo aiemmin julk

-
kuntalaisten tieto-

4.3

vaksi tai sen ratkaiseminen ei etene odotusten mukaisesti. Avoin ja oikea-

-

mialojen kanssa.

5.  Rakennusten tutkiminen
ratkaiseminen ja korjausten  kattavaa tietoa ra-

itaan kuntotutkimusten ja raken-
nusten historiatiedon avulla.
kustannusten hallinta riippuvat pit
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Vuonna 2017 k - ja
-kuntotutkimusta ja noin 40

haitta-ainetutkimusta. Tutkimustarve ja tutkijoiden osaamisvaatimukset kasvavat rakennus-

 kuntotutkimukset ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Tutkimuksissa
yl
tukriteerit. -, kosteus- ja rakennetekniset tutkimukset, haitta-ainetutkimukset,
ilmanvaihto-  ja vesi-  tutkimukset
ohjaa ja valvoo Tutkimukset tallenne-
taan  todetuista vaurioista ja toi-
menpide- . Vuosina 2008 20  2 200 tutkimusta (ks.
s. 3), joiden jakautuminen erityyppisiin tutkimuksiin

Kuva 3. Kaupungin rakennuksissa 2008 2017
perusteella.

Tutkimukset -, kosteusteknisiin ja i

tuksia. Muita tutkimuksia ovat esimerkiksi radonseurannat. Puolet kuntotutkimuksista teh-

muksista on laadunvarmistus-
nnuksen suun-

nittelua varten.
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Kuva at kaupungin rakennuksissa 2008 2017 tehtyjen tutkimusten aloittami-
selle.

usten kattavia kuntotutkimuksia. Ennakoivaa tutki-
mustoimintaa  vastedes riskinarviointeja kunnossapidon
suunnittelun pohjaksi ja

Rakennuksista tulee tunnistaa aikaisessa vaiheessa ne, joita ei kannata peruskorjata.

Tutkimuksissa esitettyjen toimenpide-ehdotusten tarpeellisuuden ja kiireellisyyden arviointia

 valmisteltaessa,

6.  Uudisrakennus- ja korjaushankkeet
Rakentamishankkeet voidaan jakaa uudisrakennushankkeisiin ja korjaushankkeisiin, jotka
vaihtelevat osakorjauksista rakennust arannuksiin.

-

uksissa ja -pa-
-10805). Uudisraken-

parannuksessa tavoitteena on poistaa riskirakenteet ja vaurioituneet materiaalit, korjata ra-
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-olosuhteita. Hank-

telmien huollettavuus.

Peruskorj
mer-

- ja muut tutkimuk-
set ovat s

n.

rakennusosia, esimerkiksi vesikatto tai julkisivut.

Uudisrakennuk varmistetaan suunnitteluratkaisujen avulla alkaen
rakennuksen muodosta ja sijainnista tontilla. Taloteknisten ja rakenneteknisten ratkaisujen
avulla voidaan vaikuttaa . Palvelurakennuksissa ongelmana
on usein lattiat normaalia alemmas. L
ten rakennusten tontit ovat usein k
teetti rajallinen. Maanvastaisten rakenteiden kosteusongelmat o

 kosteusvaurioiden aiheuttajia.

viisi vuotta. Kaupungin tavoitteena on nopeuttaa rakennushankkeita. Jos perusparannuksen
hankesu  havaitaan s
via vaurioita, tulee mahdollisimman nopeasti Pe-
rusparannushankkei mahdollisten
toimien arviointia ja toteutusta.

rakennusfysikaalisesti toimiva.

6.1 Hankeprosessi ja riskien hallinta
hallintaa. Ris-

rjaus- ja peruskorjauskohteissa. Si-
-asiantuntijan tulee osallistua peruskorjaus-

viin uudisrakennushankkeisiin. S karsintaehdotuk-
set on -asiantuntijalla. Riskienhallinta on
systemaattinen ja koko rakennushankkeen ajan jatkuva prosessi, jossa kartoitetaan riskit ja
laaditaan suunnitelma niiden hallitsemiseksi.

Uudisrakennus- ja perusparannushankkeet tarpeiden kartoittamisella,
 tai rakennuksen kunto.

ditaan tarveselvitys tai tekninen tarveselvitys.  han-
kesuunnitteluun.
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6.2 Hankesuunnittelu
Hankesuunnitelma on hankkeen kokonaissuunnitelma, jossa

 hankkeen tavoitteet, laajuus, laatu, aikataulu ja kustannukset. Hankesuunnitteluvai-

n asian-
-asioista.

Hankesuunnittelu iskitarkastelu, jossa tulee ottaa huo-
mioon

Hankesuunnitteluvaiheessa laadittavassa aikataulussa on varattava laadun varmista-
ajat suunnittelulle ja rakentamiselle. Oikealla toteutusmuodon valinnalla voi-

daan parantaa riskien hallintaa.

6.3 Toteutussuunnittelu
Toteutussuunnittelussa laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat rakennukselle. Kaupunki
panostaa suunnittelun laatuun asettaen tavoitteeksi rakenteiden teknisen toiminnan virheet-

ristiriidattomuuden. oistuvista
ongelmista ja laatii

edellytys turvallisten ja terveellisten tilojen rakentamiselle. Tarvittaessa rakenteita on tutkit-

keen.

t
 suunnittelun ohjausta, suunnitelmien tarkastusme-

nettely ta
- siivottavuudesta ja LVIA-

korkeusasem

den tulee olla yksinkertaisia ja vikasietoisia.

Kosteusvaurio-

tettu.

Suunnitelmien laadunvarmistus
riskienhallintasuunnitelma. Jokaisessa uudisrakennus- ja perusparannushankkeessa laadi-
taan kosteuden- ja puhtaudenhallinta-asiakirjat. Helsingin kaupungin periaatteena on raken-

. rakennuksen ja rakennusmateriaa-
lien kastuminen rakentamisaikana.
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6.4 Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen
Rakentamisen valmisteluvaiheessa valmistellaan kilpailutusasiakirjat ja rakennusurakka kil-

elinkaarimalli ja in-
tegroidut projektitoteutukset ml. projektinjohtourakka ja
paan laadun ja riskien hallintaan.

riskienhallintasuunnitelman toteutumista. Korjausrakenta-
.

kosteus-
tuntijat osallistuvat - ja toteutusvaiheeseen.

aadunvarmistus tulee voida to-
dentaa dokumenteilla hankkeen valmistuttua. Rakentamisen eriko
oituja asentajia ja laadunvarmistusmittauksissa sertifioituja mittaajia.

vuus tarkastetaan ennen lopullista rakentamista.
ulkopuolisilla asiantuntijoilla.
keinoja laadunvarmistamiseen.

-ohjeet ja -ohjelman.

6.5 Rakennuksen vastaanotto ja takuuvaihe

aikaa. toimivuuden varmistamin

- ja energiatehokkuus-
tavoitteiden saavuttamiseksi. L
teknisten -
miseen.

Takuuajalla asiantuntijatarkastuk-
.

Kaupunki huolehtii .

rakennuksen energiankulutusta ei voida todeta
-

eurataan asetettujen tavoitteiden to-
teutumista. Materiaali-

keen.

Palau
on analysoitava ja tulokset annettava seuraavien rakennushankkeiden
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7.  Tilojen y
-

pidon vastuulla on huolehtia
turvalliset. Rakennuksen kunnon v  terveydensuojelulain
vaatimukset palvelurakennuksille aali- ja terveysministe-

ja oikea-aikaisesti tehdyt huolto-  ja
. Jotta kunnossapito olisi ennakoivaa, tulee

rakennusten kunnossapidon olla suunnitelmallisempaa. Kunnossapidon resursseja tulee

rahoja nostetaan vastaamaan suunniteltua tarvetta. Huonokuntoisessa rakennuksessa kun-
nossapidon tarve ja merkitys kasvavat.

Helsingin kaupungin tettava kulutus-
Nuuka mahdollistaa mman tiedon mitatuista rakennuksen

-olosuhteista kaa, kun rakennuksiin asennetaan antureita olosuhdeseu-
rantaa varten tietoa energiankulutuksesta -olosuhteet

voi ohjata rakennuksen ensisijaisesti

Rakennusten kunnossapidon suunnittelussa on otettava huomioon ajantasainen tieto raken-
nuksen kunnosta.

kunnossapitoa tule -  ottaen huo-
mioon -, energiankulutus- ja rakenteiden toimivuustavoitteet. Kunnossapito ja pienet

 ja ne tulee dokumentoida.

- ku-
ten ilmanvaihdon toteutuminen suunnitelmien mukaisesti jokaisessa tilassa, ammattitaitoi-

Uudempien taloteknis
 osaamista mahdollisten vikaantumisten ja toiminta-

. Kiin

Tiloj
,

. ateriaali- ja kalustevalin-

maan seurataan palautekyselyjen avulla.
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8.  Henki
-

 asiantuntijoina erilai-
Rakennuttavan ja

.
.

Kaupunki Koulutuk-
selle haetaan uusia muotoja. Opiskelu voi tapahtua esimerkiksi verkossa.

8.1 Ajankohtaisia ohjelmia ja hankkeita
Helsingin kaupungin asiantuntijat seuraavat
hanke- ja tutkimustoimintaa ja osallistuvat siihen. Uusimman tiedon saaminen ja vieminen

 ohjelmissa ja hankkeissa. Kaupunki
 saatua tietoa

.

Kaupunki on aktiivisesti mukana muun muassa seuraavissa ohjelmissa, hankkeissa ja ver-
kostoissa:

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma. Valtakunnallisen Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on

atapa, jossa raken-

hankkeiden toteutukseen.

Kansallinen s -ohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen T
sallisen o

-hanke.

:n, Helsingin yliopiston ja kaupungin yhteis-

.

assa seuraavilla
osa-alueilla: r  talotekniikan toi-
minnan varmistaminen ja automatisointi.

Smart & Clean . Projektin tavoitteena on

-

 saamaansa tietoon.
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COMBI-hanke. Hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti palvelurakennusten energiatehokkuu-
den parantamista -alueita ovat muun muassa rakennusfy-
siikka, arkkitehtuuri ja valaistus.

SIBI-hanke.

uutta tietoa oppilaitos-

ja hyvinvointiin.

 -hanke. Tampereen tek-
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korjaamiseksi ja korvaamiseksi

vaamisesta uusilla rakennuksilla. Korjausrakentamisen ja korvaavien uudisrakennusten ohjelmoin-

syyden ja turvallisuuden varmistaminen. Talonrakennuksen 10-vuotisen investointiohjelman laatimi-
nen on vuosittain tarkentuva prosessi. Investointiohjelman laatimisessa otetaan huomioon mm. vii-

aina korjaamaan mahdollisimman pian. Korjauksia hoidetaan ongelmien laajuudesta ja korjausten
kustannuksista riippuen joko raken

massa varataan vuosittain ns. kohdentamatonta korjausrahaa, jolla voidaan toteuttaa tutkimuksissa
tode

Talousarvion 2019 talonrakennuksen investointiohjelman laadinnassa on strategian mukaisesti oh-
ikkipuistorakennusten korjaus- ja korvausinvestointeja. Valmistel-

istorakennusta  1,325 mrd.

pulla on vuosina 2025
-

hankkeita, kun kuntotiedot kohteista valmistuvat ja niiden osalta on tehty palvelutilaverkkotarkaste-
ta korjaus-

rakennusten korjaus- ja korvausinvestoinneista seuraavalla kymmenvuotiskaudella. Kohteet on

rahankkeita, jotka erottaa listauksessa hankenumeron loppuosasta 2821U2XXXX tai 2821P2XXXX.
Niiden osalta on -arvo.
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