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Ehdotus Terveet tilat 2028-toimenpideohjelmaksi  15.1.2018 
Talotekniikkateollisuus ry:n palaute 

 
 
Pidämme Terveet tilat 2028-hanketta hyvänä ja tervetulleena avauksena ja tuemme sen 
toimeenpanoa mahdollisimman konkreettisiin toimiin sisäympäristön hyväksi. Seuraavassa 
olemme kirjanneet huomioita mm. ehdotuksen painotuksista, puutteista ja tarkennusta vaativista 
seikoista pyydetyn jaottelun mukaisesti. 
 
1. Sisältääkö ohjelma tarpeelliset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi? 
Tavoitteissa korostetaan kokonaisvaltaista tarkastelua ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Tämä on 
hyvä lähestymistapa.  
 
Mittareita tulisi tarkentaa; kuinka paljon on esim. ”yhä vähemmän”, ”mahdollisimman pian” tai 
”rakennuskannan kunto on parantunut”? (1.1. Tavoitteet). 
 
Taustatietoja on koottu kattavasti ja niissä on selkeästi mukana talotekniikan rooli. 
Johtopäätöksissä ja ehdotuksissa talotekniikan merkitys ei kuitenkaan ole riittävästi mukana. 
Vaikka sisäilmaongelman juurisyynä usein onkin rakenteellinen tai rakenteissa esiintyvä virhe tai 
vaurio, on esim. riittävä ilmanvaihto keskeinen tekijä ongelman pahentumisen estäjänä ja hyvien 
olosuhteiden varmistajana. Myös lämmitys-, sähkö-, vesi- ja automaatioratkaisuilla on suuri 
merkitys. 
 
Ehdotuksia ja huomioita:  
 

1. Lisätään numeeriset tavoitteet kappaleeseen 1.1. Tavoitteet.  
2. Terveet tilat 2028-toimintamallikuvaan (s.9) lisätään oma laatikko ”Talotekniikka”. Nyt 

siinä on vain ”Rakennustekniikka”, jonka joskus tulkitaan sisältävän myös talotekniikan, 
mutta yleisesti (esim. koulutuksessa) se ei siihen sisälly. Keskeisen roolinsa 
sisäilmakysymyksissä takia se on syytä nostaa esille omana kohtanaan. Sama kommentti 
pätee myös muualla tekstissä. 

3. Taulukossa ”Ehdotukset toimenpiteiksi julkisten rakennusten kunnon selvittämiseksi” 
kohtaan 1.2. on hyvä lisätä julkisen ja yksityisen ”väliin” osuva PPP-malli ja sen 
toimintatavat. 
Olisi pyrittävä myös tarkempaan tilastointiin ongelmien syistä ja tehdyistä toimenpiteistä. 

4. Taulukossa ” Ehdotukset toimenpiteiksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien kysymysten 
edistämiseksi” korostamme kohdan 2.6. ”Selvitysprosessien kehittäminen” sekä viestinnän 
tärkeyttä. 

5. Toiminnalliset vaatimukset ja ”moniammatillinen polku” on ulotettava yli jälkitarkastuksen 
koko elinkaaren aikaiseksi (3.1.1.) 

6. Uuden teknologian hyödyntäminen toiminnallisten vaatimusten tunnistamisessa lisätään 
omana kohtanaan taulukkoon kolme (mm. anturointi, digitaaliset ratkaisut, etävalvonta ja 
analytiikka). 

7. Prosessien vahvistamisessa (luku 3.3) tulisi digitaalisten ratkaisujen tuomat 
mahdollisuudet saada paremmin mukaan. Myös muut tekijät kuin kosteudenhallinta 
(sinänsä tärkeää) saatava mukaan. 

8. Kestävän kehityksen ja elinkaaren huomioiva hankintatoimi tulisi nostaa paremmin esille.  
9. Osaamisen ja ohjeistuksen riittävyydessä (Luku 5) on talotekniikka unohtunut monessa 

kohdassa pois. Pelkkä rakenteiden ja rakennusfysiikan osaaminen ja koulutus ei riitä 
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terveiden tilojen toteuttamiseen. Korjausrakentaminen on usein suurimmaksi osaksi 
talotekniikkaa joka on myös keskeinen osa uudisrakentamista. 
Talotekniikan toiminnan ja laadun varmentaminen kokonaisvaltaisena prosessina kaipaa 
kehittämistä. 

 
 
 
2. Onko toimenpiteiden toteutusjärjestys toimiva?  
On tärkeätä, että keskeiset toimenpiteet saadaan käynnistettyä mahdollisimman pian. 
Keskinäistä järjestystä suurempi haaste on saada keskinäinen koordinointi ja viestintä hallituksi. 
Pitkä aikajänne on tarpeen toimintakulttuurin muutoksen vakiinnuttamiseksi, mutta myös nopeita 
toimenpiteitä tarvitaan. 
 
3. Mitä muita toimenpiteitä tai selvitystarpeita pidetään tarpeellisina ja miksi? 
Ehkä suurin riski on se, että tuotetaan hyvää materiaalia ja ohjeistusta jota ei kuitenkaan 
riittävästi hyödynnetä käytännössä. Tulisi vielä syvemmin miettiä, kuinka varmistetaan, ohjataan 
ja kannustetaan Terveiden tilojen 2028-hankkeen tulosten jalkautus käytännön päätöksentekoon.  
Vaikka painopiste on julkisissa rakennuksissa olisi hyvä korostaa, että ohjelman tulokset pätevät 
myös yksityisellä sektorilla. 
 
4. Miten eri tahot haluavat olla mukana Terveet tilat 2028-ohjelman toimeenpanossa? 
Ohjelma on suurelta osin omalla fokusalueellamme ja pyrimme joka tapauksessa laaja-alaiseen 
yhteistyöhön ja verkottumiseen. Olemme erittäin kiinnostuneita osallistumaan ohjelman 
kehittämiseen ja toimeenpanoon. 
 
 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
 
 
 
Ilkka Salo 
Toimitusjohtaja 
Talotekniikkateollisuus ry 
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