
Viestiminen on 
olennainen osa 
sisäilmaongelmien 
onnistunutta ratkaisua
Iso korjausrakentamisen investointi voi mennä hukkaan, 
jos korjausprosessin viestintä epäonnistuu. 

Viestintä on työkalu, jolla lujitetaan luottamusta, 
että asianmukaisesti korjatut tilat ovat terveelliset ja 
turvalliset.

Hyvin suunniteltua ja toteutettua viestintää tarvitaan 
ongelmien havaitsemisesta korjausten jälkeiseen tilojen 
käyttöönottoon saakka.



Uusi elinkaarimalli sisäilmaongelmien viestintään

Seitsemän askelta: jatkuvaa,  
suunnitelmallista, päivittyvää
Avainasia sisäilmaongelmien viestinnässä on 
suunnitelmallisuus. Parhaimmillaan viestintä 
on kiinteä osa korjausprojektin suunnittelua.

Sisäilmaviestinnän elinkaarimallissa edetään 
seitsemän askeleen avulla ongelman havaitsemi-
sesta korjausten kautta tilojen käyttöönottoon. 

Koordinoitua, avointa, rehellistä, 
ennakoivaa, osallistavaa
Sisäilmaongelmia ratkottaessa  asianosaisia 
tahoja on paljon. Tarvitaan koordinoitua vies-
tintää ja selkeä viestinnän vastuujako. Hyvä 
ja luottamusta rakentava sisäilmaviestintä on 
avointa, rehellistä, ennakoivaa ja tilojen käyt-
täjät vahvasti osallistavaa.

Viestinnällisen prosessin parantaminen 
kannattaa aina. Jopa paluumuuton kynnyksellä 
on tehostetulla viestinnällä onnistuttu kään-
tämään kriittinen tilanne sellaiseksi, että luot-
tamus korjattuun rakennukseen on palannut 
eivätkä turhat sisäilmahuolet kuormita työn-
tekijöitä tai muita tilojen käyttäjiä (TSR-hanke 
114466, 2015).

Intensiivinen kuuntelu  
ja nopea reagointi
ovat tuloksellisen 
sisäilmaviestinnän 
perusvaatimuksia.

Sisäilmaviestinnän seitsemän askelta
Nopeasti reagoivaa ja luotettavaa viestintää tarvitaan 
koko sisäilmaongelman ratkaisun ajan. Sisäilmavies-
tinnän elinkaarimallin seitsemän askelta ovat runko 
koko prosessin kattavan viestinnän rakentamiseen.

Onnistunut lopputulos edellyttää huolellista suunni-
telmaa. Viestinnän tavoitteet, sisällöt ja kohderyhmät 
muuntuvat hankkeen edetessä. Viestinnältä vaaditaan 
myös jatkuvaa valmiutta ja herkkyyttä reagoida yllät-
täviin muutoksiin prosessin aikana. Tiivis yhteistyö 
kiinteistön omistajan, työnantajan ja tilojen käyttäjien 
kesken on ensiarvoisen tärkeää. 

Sisäilmaongelma on monitahoinen ja sen ratkaisemisessa on kyse paljon 
laajemmasta asiasta kuin vain rakennusteknisestä korjaamisesta. Hyvin hoidetulla 
viestinnällä voidaan pienentää riskiä, että oireilu jatkuu korjatuissakin tiloissa. 
Ongelmien ratkaisuun tarvitaan monia tahoja: kiinteistön omistaja ja käyttäjät, 
sisäilma- ja kuntotutkijat, suunnittelijat ja muut kiinteistöalan ammattilaiset, 
työturvallisuuden ja terveydenhuollon sekä viestinnän ammattilaiset.

1. askel 
Havainnot 
lMistä on kyse?
l �Mihin toimiin 

on ryhdytty tai 
ryhdytään?

l �Kuka selvittää 
asiaa?

l �Mistä ja milloin 
saa lisätietoja?

l �Kehen voi ottaa 
yhteyttä?

2. askel 
Tutkimus 
l �Mitä tutkitaan?
l �Mitä on  

havaittu?
l �Aiheuttaako 

terveysriskejä?
l �Mistä ongelmat 

johtuvat?
l �Mihin toimiin 

ryhdytään?

3. askel 
Suunnittelu
l �Mitä ja miten 

korjataan?
l �Kauanko 

kestää?
l �Miten korjauk-

set vaikuttavat 
omaan arkeen?

l �Miten  
varmistetaan 
korjausten 
onnistuminen? 

4. askel 
Väistö
l �Miksi muute-

taan, minne ja 
milloin?

l �Miten väistö 
vaikuttaa  
toimintaan?

l �Mitä saa ottaa 
mukaan?

l �Miten muutto 
hoituu?

l �Kauanko 
kestää?

5. askel 
Korjaus
l �Mitä tehty ja 

miten?
l �Miten työ 

edistyy ja mitä 
työmaalla 
tapahtuu?

l �Ollaanko  
aikataulussa?

l �Jos tiloja  
käytetään,  
mitä pitää ottaa 
huomioon?

6. askel 
Paluu
l �Milloin palataan 

ja miten?
l �Mitä saa ottaa 

mukaan?
l �Miten  

korjatuissa 
tiloissa pitää 
toimia?

l �Miten toimia, 
jos tulee oire-
kokemuksia?

7. askel 
Seuranta
l �Miten sisäilman 

tilaa ja korjaus-
ten toimivuutta  
seurataan?

l �Millaisia  
seurantatulok-
sia on saatu?

l �Miten toimia, 
jos huomaa 
korjatuissa 
tiloissa ongel-
mia?



Meiltä saat asiantuntevaa apua 

BUUSTerI 
Konsultoiva buusteri on tehokas ja nopea 
lisäopaste niille, joiden vastuulle kuuluu sisäil-
maongelmien viestinnän johtaminen, koordi-
nointi ja suunnittelu. Buusterissa pystytään 
keskittymään kunkin kohdeorganisaation 
erityispiirteisiin ja käynnistämään viestinnän 
kehitystoimet. 

STarTTIPäIVä
Starttipäivällä käydään läpi sisäilmaviestinnän 
onnistumisen avaintekijät ja perehdytään 
viestinnän merkitykseen korjausprosessin eri 
vaiheissa. Tutustumme myös viestinnän suun-
nittelun perustyökaluihin. Parhaaseen tulok-
seen päästään, kun koulutukseen osallistuu 
mahdollisimman monia asianosaistahoja.

SParraUS 
Jos sisäilmaviestinnän suunnitteluun tarvitaan 
lisää opastusta ja apua, kokenut viestinnän 
ammattilainen on käytettävissä tarpeen mukaan. 
Sparrauksen menetelmiä ovat mm. suunnittelua 
tukevat työpajat, viestinnän sisältöjen muokka-
us sekä avainviestijöiden valmennus haastaviin 
sisäisen ja ulkoisen viestinnän tilanteisiin. 

Ota yhteyttä
Katsotaan, mikä olisi teille sopivin ratkaisu. 
Joskus riittää starttipäivä, joskus jo lyhytkin 
konsultaatio. Tarvittaessa sisäilmaviestintään 
erikoistunut asiantuntijamme on tukena vaikka 
koko sisäilmaongelman elinkaaren ajan.

Näin tavoitat meidät
Kevi Consulting Oy
Helena Lemminkäinen
puhelin: 050 594 3037
sähköposti: helena.lemminkainen@kevicon.fi
Tutustu myös sisäilmaviestintää käsittelevään  
blogikirjoitukseen kuusikossasuhisee.blogspot.fi/

Kevi Consulting Oy on kehittänyt sisäilmaongelmien viestintään tehokkaan  
koulutus- ja konsultointipaketin. Se koostuu seuraavista osista:

Starttipäivä  – sisäilmaviestinnän perusteet, kesto 4 – 5 tuntia

BuuSteri  – starttipäivään yhdistettävä ohjaustuokio, kesto noin 2 tuntia

SparrauS  – tukea ja konsultointia sisäilmaviestinnän hallintaan

mailto:helena.lemminkainen%40kevicon.fi?subject=
http://kuusikossasuhisee.blogspot.fi/2016/01/vuoden-tahtihankkeita-konkreettinen.html


Kevi Consulting Oy – kehitysaskeleita, jotka jättävät jäljen huomiseen

Case: Lapin yliopisto

Viestinnän asiantuntija Helena Lemminkäinen 

puhelin 050 594 3037

sähköposti helena.lemminkainen@kevicon.fi 

www.kevicon.fi

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan sisäilmaongelmien viestintää ryhdyttiin kehittämään 
paluumuuton kynnyksellä. Työsuojelurahaston tuen turvin pystyttiin samalla tutkimaan ja 
mallintamaan viestintää koko sisäilmaongelmien elinkaaren ajalle.

Hanke osoitti, että vielä viime metreilläkin viestinnän tehostamisella ja osallistavalla otteella oli 
todella iso vaikutus siihen, miten korjattujen tilojen käyttöönotto onnistui ja miltä tilanne näytti 
mediajulkisuudessa.

Hankkeen toteuttajana oli Kevi Consulting Oy:n kokenut viestinnän asiantuntija, kehittäjä ja 
kouluttaja, VTT Helena Lemminkäinen.

TSR-hanke 114466. Yliopistoviestintä 2.0: Sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestintä, 2015.
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Viestinnän suunnittelua, koulutusta, kehittämistä ja konsultointia Helsingin keskustasta Lapin perukoille.
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