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Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys 

 
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on uu-
nituore maakunnan käsittävä ympäristö-
terveydenhuollon yksikkö, jonka toiminta 
muodostuu kahdesta vastuualueesta; ter-
veysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Yksik-
kömme palvelee koko maakuntaa, jonka 
asukasluku on 166 000 asukasta. Isäntä-
kuntana toimii Joensuun kaupunki. 
Sisäilmaongelmat ovat suuri ja haastava 
terveysvalvonnan osa-alue.   
Sisäilmapaja5 - tilaisuuden järjestäminen 

on opettanut työyhteisöämme puhaltamaan yhteen hiileen.   
 
Sisäilmapaja 
Maakuntaliitolta saamamme avustuksen myötä pystyimme järjestämän tämän tilaisuuden.  Ai-
heena avustuksen myöntämiselle oli ”terve rakentaminen”. Tilaisuuden teemaksi kävi tänne 
susirajalle ”Terve Talo vai sutta ja sekundaa. Sisäilmaongelmat ovat meillä, kuten muuallakin 
jokapäiväinen ongelma. Ohjelmassa halusimme tuoda esiin vankkaa Pohjois-Karjalaista sisäil-
ma-alan osaamista ja mm. kiinteistön huollon tärkeyden sekä varhaisen puuttumisen ongelmiin. 
 

Tulgua terveh! 
_____________________________________________________________________ 
 
Pajaisäntä 
Jorma Säteri  
 

Olen Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja, toiminut tässä tehtäväs-
sä vuodesta 1998. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri (TKK, LVI-
tekniikka, 1989). Vuodesta 2009 olen toiminut myös LVI-tekniikan 
lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa. 
 
Sisäilmayhdistyksessä olen vastuussa mm. Sisäilmastoluokituksen 
kehittämisestä, ja siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. 
Toimin lisäksi Sisäilmauutisten päätoimittajana ja olen osallistunut 
useiden Sisäilmaoppaiden kirjoitus- ja toimitustyöhön. 
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Olen tutkinut asuntojen ilmanvaihtoa ja sen mittausmenetelmiä, osallistunut Puhtaan ja toimi-
van ilmanvaihdon tutkimushankkeisiin sekä RYM Oy:n Sisäympäristö-tutkimusohjelmaan ja 
Cleen Oy:n MMEA-ohjelmaan. Viimeksimainitussa olen kehittänyt tapoja esittää sisäilmaston 
mittaustuloksia rakennuksen käytäjille ja ylläpitäjille. 
____________________________________________________________________ 
 
12.11.2013 
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto 
Kehittämispäällikkö Ilpo Saukkonen, Joensuun Tiedepuisto 
 

Toimin Joensuun Tiedepuisto Oy:ssä kehityspäällikkönä ja vas-
tuualueenani on liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalve-
lut. 
Olen mukana toteuttamassa työ- ja elinkeinoministeriön koor-
dinoimaa osaamiskeskusohjelmaa (Oske-ohjelma).  OSKE -
ohjelmalla tuetaan alueellisia vahvuuksia sekä osaamiskeskusten 
välistä yhteistyötä. Se luo edellytykset monipuoliselle innovaa-
tiotoiminnalle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknolo-
gia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. Pohjois-Karjalassa 
ohjelman painopistealueena ovat kaupunkiasumisen ja alueraken-
tamisen kehittäminen sekä energiatehokkuus ja uusituvan ener-

gian ratkaisut - erityisalueena puurakentaminen. Tavoitteena on vaikuttaa käyttäjälähtöisten 
palveluratkaisujen aikaansaamiseen ja sitä koskevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
vahvistumiseen. 

 
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys 
Terveysvalvonnan päällikkö Jouni Korhonen 

 
Toimin Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden terveysvalvonnan 
päällikkönä. Koko Pohjois-Karjalan käsittävä yksikkö syntyi alku-
vuonna 2013, kun maakuntamme loput kolme kuntaa liittyivät 
yksikköömme.  Koko virkaurani, lähes 30 vuotta olen toiminut 
terveysvalvonnan tarkastus, kehittämis- ja johtotehtävissä, 
joten sisäilma-asiat ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. 
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Vaasan terveiset Sisäilmapaja4 
Annika Glader, Yrkeshögskolan Novia  

 
Toimin projektipäällikkönä ja tutkijana Vaasassa Yrkeshögs-
kolan Novian tutkimus- ja kehitysosastolla.  
Työskentelen täällä hetkellä projektipäällikkönä TEMA-
projektissa, joka on EUn rahoittama hanke Uumajan Yliopis-
ton kanssa.  TEMA on poikkitieteellinen sisäilmaprojekti jos-
sa verrataan menetelmiä ja parhaita menettelytapoja sisäon-
gelmien ratkaisemiseksi Suomen ja Ruotsin välillä sekä kehi-
tetään uutta opetusmateriaalia. Oma tutkimus on käsitellyt 

rakennusmateriaalien kemiallisia emissioita. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Hyvärilä/PielisAreenan edustaja 
Hallituksen puheenjohtaja Anneli Ollikainen, Loma-Nurmes Oy 

 
 
Toimin Hyvärilän Matkailu- ja nuorisokeskuksen toiminnasta 
vastaavan Loma-Nurmes Oy:n hallituksen puheenjohtajana 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Hometalkoot 
Suunnittelija Karoliina Viitamäki, Ympäristöministeriö  

Toimin suunnittelijana Kosteus- ja hometalkoot ohjelmassa. 
Työtehtäviini kuuluu mm. hankkeiden seuranta, sopimusval-
mistelut, taloushallinto, matkahallinto, talkoiden viestintä-
asiat, internet sivujen päivitykset, luennointi ym. ym. Koulu-
tukseltani olen ympäristötekniikan insinööri (AMK) sekä jat-
kotutkintona olen suorittanut ylemmän AMK tutkinnon. En-
nen talkoita työskentelin terveystarkastajana useamman 
vuoden ajan. Vapaa-aikani kuluu pääasiassa perheemme mäy-
räkoirien kanssa harrastaessa.  

Sisäilmapajan puheenvuorossa käydään lyhyesti läpi mitä talkoissa parhaillaan tapahtuu ja mitä 
on tarkoitus vielä tehdä.  



Terve Talo vai 
sutta ja sekundaa 

 

Sisäilmapaja5 
12. - 13.11.2013 

 
Terveydensuojelulainsäädännön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi  
Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Olen Vesa Pekkola, koulutukseltani ympäristötekniikan DI. 
Asun Kouvolassa. Merkittävimmän osan työurastani olen ollut 
terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä, erityi-
sesti asumisterveysasioiden parissa. Olen ollut viranomais-
tehtävissä kunnassa, aluehallintovirastossa ja nyt ministeri-
össä. Vuonna 2007 valmistuin rakennusterveysasiantuntijaksi 
Kouvolan kaupungin kustantamana ja pidän sitä erityisen tär-

keänä apuna nykyisessä työssäni asumisterveyden kanssa. Muuta työkokemusta olen hankkinut 
muun muassa paperiteollisuudesta, jätehuollosta, projektitehtävistä ja yritystoiminnasta.  

Tällä hetkellä olen virkavapaalla Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja työskentelen Sosiaali- 
ja terveysministeriössä ylitarkastajana.  Työpöydälläni on mm. terveydensuojelulain päivitys 
asumisterveyttä koskevien pykälien osalta, Asumisterveysohjeen muuttaminen asetukseksi, 
kosteus- ja hometalkoot sosiaali- ja terveysministeriön osalta sekä ylipäätään ministeriössä 
käsiteltäviä asumisterveysasioita.  

Luennossani Terveydensuojelulainsäädännön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi 
käsittelen terveydensuojelulain muutosten ja asumisterveysasetuksen vaikutuksia terveyden-
suojeluvalvontaan. 

_____________________________________________________________________ 
 
LVI-järjestelmät rakennusten kosteusvaurioiden aiheuttajina 
Teknologiajohtaja Rauno Holopainen, Työterveyslaitos 

Olen teknologiajohtaja Rauno Holopainen ja opiskellut LVI-
tekniikkaa eri koulutusasteilla. Olen suorittanut työteknikon  
(1991), insinöörin (1995), diplomi-insinöörin (1998) ja teknii-
kan tohtorin (2004) tutkinnot pääaineena LVI-tekniikka.  

Minulla on myös käytännön kokemusta LVI-laitteiden asen-
nuksesta, huollosta ja kunnossapidosta. Olen työurallani 
työskennellyt rakennusapumiehenä (1980-1983), kiinteistön 
huoltomiehenä (1984-1987), kiinteistöhuollon työnjohtajana 

ja suunnittelijana (1988-1998) sekä tutkijana (1998-2010). Työterveyslaitoksen palveluksessa 
olen ollut vuodesta 2006 alkaen. Lisäksi olen osallistunut useisiin sisäilman laatua ja ilmanvaih-
toa käsitteleviin tutkimushankkeisiin.  
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Olen kirjoittanut artikkeleita ja ohjeita muun muassa ilmanvaihtojärjestelmien puhtaudesta ja 
puhdistuksesta sekä ilmavirtojen tasapainotuksesta. Tällä hetkellä olen mukana RYM Sisäym-
päristöohjelman tutkimushankkeessa, jossa selvitetään matalaenergiarakentamisen vaikutusta 
sisäilman laatuun. 
Nykyisen työnantajani on Työterveyslaitos, Helsinki. 

Luennon sisältö: 

Luento käsittelee LVI-järjestelmistä aiheutuvien kosteusvaurioiden syitä sekä tekijöitä, joilla 
vaurioita voidaan rakennuksissa vähentää. LVI-järjestelmistä aiheutuu kosteusvaurioita muun 
muassa putkisto- ja laitevuotojen, viemäritukosten, viemäreiden kapasiteetin ylittymisen, 
eristämättömien putkistojen ja kanavien, rakennusautomaatiojärjestelmien säätö- ja ohjaus-
virheiden, kosteuskuormaan nähden riittämättömän ilmanvaihdon, rakenteiden ilmavuotojen 
sekä rakennusten ylipaineisuuden takia. Kosteusvaurioita aiheuttavat myös LVI-järjestelmien 
virheellinen käyttö.  

LVI-järjestelmistä aiheutuvia kosteusvaurioita voidaan vähentää huolellisella suunnittelulla ja 
asennustyön toteutuksella sekä panostamalla järjestelmien käytönaikaiseen huoltoon ja enna-
koivaan kunnossapitoon. LVI-järjestelmien suunnittelussa on vältettävä monimutkaisia ja usein 
huoltoa tarvitsevia järjestelmiä. LVI-järjestelmien oikea käyttö ja huolto varmistavat sen, 
että järjestelmät toimivat suunnitelman mukaisesti ja kestävät tavanomaisissa käyttöolosuh-
teissa niille suunnitellun käyttöiän ajan. LVI-järjestelmien tarkastusvälien tulee olla sellaiset, 
että tarkastettava järjestelmä pysyy kunnossa tarkastusten välisen ajan. 

Hyvään kiinteistön ylläpitoon kuuluu säännöllisin väliajoin tehtävä kiinteistöjen kuntoarvio ja -
tutkimus. Kuntoarvion tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva järjestelmien teknisestä kun-
nosta ja energiataloudesta, minkä jälkeen kunnossapitotoimet voidaan kohdistaa oikein. Kunto-
tutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisen ongelman tai vaurion laajuus ja aiheuttaja 
sekä antaa tarvittavat toimenpide-ehdotukset suunnittelun ja korjauksen tai uusimisen lähtö-
kohdaksi. Järjestelmien korjauksessa on vältettävä korjaustapoja ja -menetelmiä sekä mate-
riaaleja, joiden kestoiästä ei ole varmuutta tai joiden laadussa on havaittu suurta vaihtelua. 
LVI-järjestelmät on uusittava, kun niiden tekninen käyttöikä on päättynyt. Järjestelmien uu-
simista ei saa pitkittää. 
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Turvalliset rakenteet matalaenergiarakentamiseen 
Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 

Dekaani, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetun ympä-
ristön tiedekunta 1.1.2008-31.12.2009 

Rakennustekniikan osaston varajohtaja, Tampereen teknilli-
nen yliopisto v. 2005-2007 

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) puheenjohtaja v. 
2009-2011  

Professori Ralf Lindberg on tehnyt mittavan uran talonra-
kennustekniikan opettajana, tutkijana ja asiantuntijana. Hän 
on työskennellyt Tampereen teknillisen yliopiston (31.12.2002 
saakka Tampereen teknillinen korkeakoulu) talonrakennus-
tekniikan professorina vuodesta 1992. Teknillisen korkeakou-
lun talonrakennustekniikan, erityisesti korjausrakentamisen 

apulaisprofessorina Ralf Lindberg toimi v. 1990-92. Vuosina 1996-2004 Lindberg oli Tampe-
reen teknillisen korkeakoulun Rakennustekniikan osaston osastonjohtaja ja on vuodesta 2005 
alkaen osaston varajohtaja. 

Ralf Lindbergillä on ollut päätoimensa ohella lukuisia rakennustekniikkaa käsitteleviä konsul-
tointi- ja asiantuntijatehtäviä sekä luottamustoimia. Hän on hoitanut useita erityisopettajan 
tehtäviä Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, Teknillisessä korkeakoulussa ja useissa 
muissa oppilaitoksissa. Lindberg on ollut mm. Tampereen teknillisen korkeakoulun hallituksen 
jäsen useiden vuosien ajan. Hän on myös Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen. Suomen Ra-
kennusinsinööriliitto RIL on valinnut Ralf Lindbergin vuoden 2006 rakennusalan diplomi-
insinööriksi tunnustuksena hänen merkittävästä ammatillisesta osaamisestaan. 

____________________________________________________________________ 

Kosteusvaurioiden korjaaminen – tie terveelliseen asumiseen?  
Rakennusterveysasiantuntija, rakennusmestari Tapio Rokkonen, Hengitysliitto 

Olen koulutukseltani rakennusmestari ja rakennusterveys-
asiantuntija (VTT-C-1460-2607). Toimin Hengitysliiton 
korjausneuvojana Itä-Suomen alueella eli Pohjois-Karjala 
sekä Pohjois-Savon alueella. Sisäilma- ja korjausneuvontaa 
toteutetaan yhteistyössä Hengitysliiton ja Allergia- ja 
Astmaliiton kanssa. 
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Korjausneuvojat keskittyvät sisäilman laadun parantamiseen muun muassa tiedottamalla si-
säilmaongelmien terveyshaitoista, neuvomalla, kouluttamalla ja vaikuttamalla sekä auttamalla 
hengityssairaita homevaurioituneiden kotien tutkimisessa ja korjaamisessa.  

Luennossa käsitellään mm: 

 Terveyshaittaa aiheuttavien kosteus- ja homevaurioiden korjaamisella sekä ilmanvaih-
don parantamisella saavutetaan ihmisten terveystilassa parantumista ja oireiden selvää 
vähenemistä. 

 Terveyshaittaa aiheuttavat kosteus- ja homevauriot ovat usein rakenteiden sisällä 
hankalasti löydettävissä eikä niistä ole näkyvissä silmin havaittavaa merkkiä. 

 Rakenteiden kunnon selvittämiseksi tulee tehdä aina kuntotutkimustoimenpiteitä vauri-
oiden laajuuden selvittämiseksi. 

 Koska vauriot ovat usein mittavia ja vaativia, asettaa se erityisvaatimuksia sekä suun-
nittelulle että valvonnalle korjausten onnistumiseksi. Usein korjaukset ovat puutteelli-
sia ja rakenteisiin on jäänyt epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat edelleen oireilua.  

 Korjaustöiden onnistumiselle on tärkeää, että kaikki jotka osallistuvat korjauskohteen 
projektiin tekevät tiiviisti työtä yhdessä ja että heillä kaikilla on sama päämäärä – hyvä 
ja terveellinen sisäilma. 

 Lisäksi luennossa sivutaan yleisesti korjausneuvontatoimintaa sekä myös Hotes-
tutkimusta, joka tulee tuottamaan ainutlaatuisen tutkimusaineiston vaikeiden homevau-
rioiden korjausten vaikutuksesta asukkaiden oireisiin ja rakennuksen mikrobiologisiin 
oloihin mikä tuonee lisätietoa altistumisen ja oireiden välisistä syy-yhteyksistä. 

_____________________________________________________________________ 
 
Sisäilmakorjausten laadunvarmistus, saadaanko aikaan parempia lopputuloksia 
Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen, Joensuu  

 
Olen rakennusinsinööri ja ammattinimikkeellä rakennusterveysasi-
antuntija (VTT-C-6657-26-11). Sisäilma-asioiden parissa olen 
työskennellyt vuodesta 2009 lähtien. Työhöni kuuluu selvittää ja 
tutkia mahdollisia sisäilmahaittoja, konsultoida, valvoa sekä var-
mistaa korjausten onnistuminen. Sisäilman laatuun liittyvät tutki-
mukset ja rakennus-tekniset selvittelyt kohdistuvat pääasiassa 
julkisiin liike- ja palvelurakennuksiin (terveyskeskukset, palvelu-
keskukset, koulut, päiväkodit, virasto- ja liikerakennukset) sekä 
yksityistalouksiin (asunnot). Työskentelen asiantuntijatehtävissä 
yrityksessä Sisäilmatalo Kärki Oy, 
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Luentoni on osiossa Terve rakentaminen ja aiheeni on ”Sisäilmakorjausten laadunvarmistus, 
saadaanko aikaan parempia lopputuloksia”. 
 

 
Mikrobivaurioituneiden rakenteiden puhdistaminen vauriokorjausten yhteydessä 
Tutkimusjohtaja Teija Meklin, Kuopio 
 

Minun työ on liittynyt pitkään rakennusten kosteus- ja ho-
mevaurioihin ja rakennusten sisäilmaan sekä asumisen ter-
veellisyyteen. Olen toiminut tukijana Kansanterveyslaitok-
sessa (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), jolloin työ on 
liittynyt kosteus- ja homevaurioiden yleisyysselvityksiin, 
rakennusten mikrobiologisen tilan selvittämiseen ja homeal-
tistuksen arviointiin, näytteenotto- ja analyysimenetelmien 
kehittämiseen ja edelleen rakennusten käyttäjien altistumi-
sen ja terveyshaittojen arvioimiseen ja korjaamisen vaiku-
tusten seurantaan.  
Toimiessani projektipäällikkönä Kuopio Innovation Oy:ssä, 

koordinoin yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten välillä Asumisen terveellisyys ja turvalli-
suus -hanketta, jonka keskeinen tavoite oli välittää syntynyttä tutkimus tietoa välittömästi 
alan  yritysten  käyttöön.  Olen  yksi  Mikrobioni  Oy:n  perustajista,  missä  toimin  tällä  hetkellä  
tutkimusjohtajana. 
 
Teija oli ensimmäisen Sisäilmapajan ydintyöryhmän jäsen. On siis paljolti Teijan ansiota, että 
Sisäilmapaja saatiin pystyyn Kuopioon 2007.(Sisäilmayhdistyksen kommentti). 
 

 
Sisäilmatutkijan suojautuminen ja altistuksen vähentäminen  
Sisäilma-asiantuntija Anne Kekkonen, Kuopio 
 

Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöity-
nyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu si-
säilma- ja työhygieeniset mittaukset ja tutkimukset sekä kor-
jausten konsultointi. Työ on mukavan vaihtelevaa, tutkimuskoh-
teet vaihtelevat toimitiloista julkisiin rakennuksiin sekä teolli-
suuteen. Kosteusvauriotutkijan ”homekoiran nenän” kehittymi-
nen tutkimustyössä kertoo työkokemuksen lisäksi työssä altis-
tumisesta.  
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Tutkimushankkeessa toteutettiin asiantuntijoille tehdyn kyselyn lisäksi muutamia kenttämit-
tauksia sisäilmaan erikoistuneiden yritysten tutkimuskohteissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli 
myös pohtia eri keinoja tutkijan altistumisen vähentämiseen. Toimin sisäilma-asiantuntijana 
Suomen Sisäilmakeskuksella. 
________________________________________________________________ 

Bomban iltapaja 

 
Bomban talo valmistui v. 1978 Nurmekseen, joka on kopio alkuperäisestä talosta. Alkuperäinen 
talo sijaitsi Viipurin läänin Suojärven rannalle. Bomban talon lisäksi karjalaiskylässä on hirsisiä 
rivitaloja, joissa on yhteensä 50 hotellihuonetta. Sekä Safaritalo, jossa on kokoustilat n. 200 
henkilölle ja ohjelmapalveluyrittäjä Bomba-Action. 
  
Bomban kylpylän rakentaminen aloitettiin vuonna 1989. Yleisölle kylpylä avattiin vuonna 1991. 
Kylpylän pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Erkki Helasvuo. Kylpylähotelliin rakennettiin 18 
hotellihuonetta. Vuonna 2008 valmistui kylpylän lisäsiipi, jossa on 45 hotellihuonetta.  
Kävijöitä kylpylässä (allasosastolla) oli vuonna 2012 n. 70 000 henkeä. Lisäksi kylpylähotellissa 
on ravintola Bistro ja hoito-osasto, josta saa hierontaa, kosmetologi- ja kampaamopalveluja. 
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Iltapajaisäntä Ari Koivuselkä, Juuan kunta 
 

Olen koulutukseltani rakennusinsinööri (AMK 1977) ja toimin 
nykyisin Juuan kunnan kiinteistöpäällikkönä. Vastuualueenani 
on kunnan kiinteistöjen ylläpito ja rakennuttaminen. Aiemmin 
vastuualueenani kuului myös kunnan vesihuoltolaitoksen käyt-
tö- ja ylläpito- sekä rakennuttamistehtävät. 

 

 

 

 

 

 

13.11.2013 

Kiinteistöhuolto 
Teknisen toimen päällikkö Pasi Parkkinen, Valtimon kunta 

Olen koulutukseltani rakennusinsinööri (AMK 2001). Insinööri 
(YAMK)- jatkotutkinnon suoritin työn ohessa 2009. Työsken-
telen kunnaninsinöörinä Valtimon kunnassa, teknisen toimen 
päävastuualueen päällikkönä.  

Ennen siirtymistä Valtimon kunnan palvelukseen työskentelin 
Lieksan kaupungilla toimitilapäällikön virassa Lieksan ja Nur-
meksen teknisen viraston palveluksessa. Kunnallista kokemus-
ta minulle on kertynyt myös talonrakennusmestarin, kiinteis-
töisännöitsijän ja suunnittelijan tehtävistä Nurmeksen kau-
pungilla. Olen työskennellyt myös rakennesuunnittelijana.  

Sisäilmaongelmien parissa olen joutunut painimaan vuodesta 2004 lähtien niin Lieksassa, Nur-
meksessa kuin Valtimollakin. 

Luennossani teen lyhyen katsauksen kiinteistöhuollon haasteisiin. 

__________________________________________________________________ 
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki 
Kiinteistöpäällikkö Janne Korhonen, Joensuun kaupunki 

 

Olen koulutukseltani rakennusinsinööri (AMK 2001) ja työhis-
toriaani kuuluu niin rakentamista, rakennuttamista kuin viran-
omaistehtäviä (mm. rakennusvalvontaa).  

Toimin nykyisin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiin-
teistöpalvelut –yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteis-
töpalvelut –yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, 
rakennustekniikan ja talotekniikan kunnossapito, sosiaali –ja 
terveystoimen tekninen huolto sekä koulujen huoltomiehet. 

 
__________________________________________________________________ 
 
Hajut, oireet, aistinvaraiset havainnot  
Rakennusinsinööri Tuomas Koivumäki, Joensuu 
 

Olen 30-vuotias perheenisä ja rakennusinsinööri Joensuusta. 
Viimeiset viisi vuotta minua ovat työllistäneet pelkästään kos-
teus- ja homevaurioituneet sekä sisäilmaongelmista kärsivät 
rakennukset. Aloitin rakennusten terveellisyyteen liittyvien 
asiantuntijoiden koulutuksen alkuvuodesta 2013. Olen hengi-
tysilmayhdistys (HILIMA) ry:n hallituksen jäsen.  Omaa osaa-
mistani pyrin kehittämään muun muassa kouluttautumalla ja 
osallistumalla esimerkiksi alan seminaareihin, mutta ennen 
kaikkea ylläpitämällä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden 
kanssa. Toimin yrittäjänä Insinööritoimisto 2K Oy:ssä. 

 

 
Siivottavuus – sisäilma 
Siivouspäällikkö Anneli Ruotsalainen, Joensuun kaupunki  

 
Olen koulutukseltani kotitalousopettaja ja tradenomi. Toimin Jo-
ensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut –yksikössä 
siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut 24 vuotta. Tehtäviini 
keskeisimpinä asioina kuuluvat toiminnan johtamiseen, talouteen, 
palvelusopimuksiin, kehittämiseen ja asiakasyhteistyöhön liittyvät 
asiat. Työni on haastavaa, monipuolista, esimiestaitoja vaativaa. 
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Kuluneiden vuosien aikana siivousala on kehittynyt kovasti, mm. materiaalit, työmenetelmät, 
työergonomia, koneet, aineet, henkilöstön osaaminen. Siivoustyö tapahtuu asiakkaan tiloissa 
pääasiassa toiminnan aikana. Laitoshuoltajilla on tärkeä merkitys puhtauden luomisessa ja 
asiakasyhteistyössä. 
 
Siivottavuus – sisäilma  
- mitä on hyvä sisäilma  
- mikä merkitys siivouksella on sisäilman laatuun 
- miten tilojen käyttäjä voi vaikuttaa osaltaan siivottavuuteen 
________________________________________________________________ 

Varhaisen puuttumisen malli kiinteistöhuollossa  
Rakennusmestari Ilkka Kauppinen, Nurmeksen kaupunki  

 
Valmistuin 46-vuoden ikäisenä Kajaanista rakennusmesta-
riksi 1996, sitä ennen työskentelin kirvesmiehenä yksityisil-
lä rakennusliikkeillä, myös yrittäjänä toimin niin suomessa 
kuin ulko-mailla. Toimin nykyään Lieksan ja Nurmeksen tek-
nisellä virastolla rakennusmestarina Nurmeksessa. Vastuu-
alueena on rakennusten korjaus ja kunnossapito. Nykyinen 
tehtäväni on 70% sisäilmaan keskittyviä korjauksia. 
 

Luennossani kerron Nurmeksessa käyttöön otetusta ”Varhaisen puuttumisen mallista sisäilma 
asioissa. 
____________________________________________________________ 
 
Tutkimuksen tilaaminen – sudenkuopat 
Tekninen johtaja Ari Jaaranen, Juuan kunta 

 
Olen koulutukseltani rakennusinsinööri (AMK 1997), insinööri 
(YAMK 2012). Työhistoriaan on kuulunut rakentamista, ra-
kennesuunnittelua, rakennuttamista ja viranomaistehtäviä 
mm. rakennusvalvontaa. Nykyisin toimin Juuan kunnan tekni-
senä johtajana. Juuan kunnan teknisen palvelualueeseen kuu-
luvat seuraavat tulosyksiköt / vastuualueet: rakennusvalvon-
ta, ympäristönsuojelu, hallinto, kaavoitus ja mittaus, tiet ja 
yleiset alueet, kiinteistötoimi, kaukolämpölaitos, vesihuolto-
laitos, palo- ja pelastustoimi ja väestönsuojelu. 
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Luennossani käyn läpi tutkimuksen tilaamisessa huomioitavia seikkoja ja sudenkuoppia. 
___________________________________________________________________ 
 
Tutkimuksen tilaaminen – sudenkuopat 
Rakennusinsinööri Miikka Korhonen, Joensuu 

 
Olen koulutukseltani rakennusinsinööri ja parasta aikaa 
opiskelen Itä-Suomen yliopistossa Rakennusten terveelli-
syyteen liittyvien asiantuntijoiden koulutuksessa. Pyrin 
kehittämään itseäni jatkuvasti erilaisten koulutuksien myö-
tä. 
Toimin tällä hetkellä yrittäjänä Insinööritoimisto 2K 
Oy:ssä.  
 
  
 

 

 
Tutkimustulosten tulkinta tilaajalle ja käyttäjille 
Rakennusinsinööri Miika Natunen 
 

Olen koulutukseltani rakennustekniikan insinööri ja tämän 
jälkeen päivittänyt osaamistani jatkuvalla kouluttautumisel-
la, johon on kuulunut rakennuttamis-, suunnittelu- ja tutki-
muskoulutusta, viimeisimpänä Rakennusterveysasiantuntijan 
koulutus Kuopiossa 2010. Toimin myös alallani Keskuskaup-
pakamarin hyväksymänä tavarantarkastajana ( HTT ).  
Rakennusten erilaisten ongelmien kanssa olen työskennellyt 
lähes 15 vuotta, josta yrittäjänä viimeiset 6 vuotta.  
Työssäni toimin jatkuvasti erityyppisten sisäilmaongelmien 
selvittämisen parissa, niin kentällä kuin toimistossakin. Olen 
mukana vuositasolla myös kymmenissä oikeustapauksissa 
asiantuntijatodistajan roolissa. 
Toimin Suomen Rakennusterveyspalvelu (SRTP) Oy:n yrittä-
jä ja toimitusjohtaja.  

 
 



Terve Talo vai 
sutta ja sekundaa 

 

Sisäilmapaja5 
12. - 13.11.2013 

 
Luennossani paneudun tärkeään asiaan, joka on TIEDOTUS sisäilmahankkeessa. Oikean tiedon 
selkokielinen esittäminen kullekin taholle auttaa sisäilmahankkeen sujuvaa läpivientiä.  Tämä 
tulisi aina muistaa, niin tilaajapuolen viestinnässä kuin rakennuksen käyttäjillekin tehtävässä 
viestinnässä. 
____________________________________________________________________ 
 
Terveyshaitta vai ei 
Ylitarkastaja Ulla Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 
Olen tehnyt töitä sisäilma-asioiden parissa lähes koko työ-
urani 1990-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin valmistuin Kuo-
pion yliopistosta filosofian maisteriksi. Silloinen työ terve-
ystarkastajana perehdytti minut sisäilmaongelmien mysti-
seen ja välillä kiehtovaankin maailmaan. Tosin tuolloin on-
gelmia ei vielä ymmärretty siinä mittakaavassa kuin nykyi-
sin, työn pääpaino olikin sisäilmamittausten tekemisessä ja 
terveyshaittojen arvioinnissa lähes pelkästään mittaustu-
losten perusteella. 2000-luvulla olen työskennellyt niin si-
säilmaan liittyvissä projektitehtävissä kuin asiantuntijateh-
tävissäkin.  Ympyrä sulkeutui vuonna 2006 kun palasin takai-
sin viranomaistehtäviin.  
Nykyisin työskentelen Itä-Suomen aluehallintovirastossa 
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana ja tehtäviini 

kuuluu mm. aluehallintovirastolle kuuluvat terveydensuojelulain mukaiset tehtävät, mukaan 
lukien asumisterveysasiat. Kunnan viranomaisten ohjauksen lisäksi käsittelen sisäilmaongelmia 
koskettavia kanteluja ja muita yhteydenottoja. Eteeni tulevat sisäilmaongelmat ovat yleensä 
hyvin monimutkaisia ja niiden taustalla on pitkään jatkunut ongelma, jonka myötä on syntynyt 
epäluottamusta eri toimijoiden välille.  
 
Luennossani terveyshaitta vai ei  käsittelen sisäilmaongelman problematiikkaa terveyshaitan 
määrittämisen näkökulmasta sekä kenen tehtävä terveyshaitan määrittäminen on. 
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Viranomaisvalvonnan työkaluja            
Tarkastaja Eini Hyttinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojeluvastuualue 

 
Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja 
työskentelen ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualueella Joensuussa. 
Tehtäviini kuuluvat työsuojeluviranomaiselle määritellyt val-
vontatehtävät ensisijaisesti julkishallinnon, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja koulutusalan työpaikoille. Usein joudun puut-
tumaan valvonnan keinoin juuri kosteus- ja homevaurioista 
sekä puutteellisesta sisäilmasta johtuviin ongelmiin.  
 
Työni pitää sisällään lisäksi häirintä- ja työsyrjintäasioiden 

valvontapyyntöjen käsittelyä ja neuvontaa sekä psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvää val-
takunnallista koordinointityöskentelyä. Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo työsuojelusään-
nösten noudattamista työsuojelun vastuualueilla ja esim. kosteus- ja homevaurioiden valvontaa 
koskevat linjaukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeeseen.   
 
Luennossani kerron siitä, mitä työsuojeluviranomaisvalvonnan toimenpiteet ovat silloin, kun 
työpaikalle kohdistuvassa työsuojelutarkastuksessa päätavoite on kosteus- ja homevaurioista 
johtuvien terveysvaarojen torjunnassa. Otan luennossani huomioon myös sitä näkökulmaa, mitä 
edellytämme työnantajalta, jotta turvallisuuden hallinta on lain vaatimalla tasolla silloin, kun 
sisäilmassa on muita terveyttä vaarantavia puutteita. 
_____________________________________________________________________ 
 
Viranomaisvalvonnan työkaluja            
Tarkastusinsinööri Mika Silvennoinen, Kontiolahden kunta 
 

Koulutukseltani olen rakennusinsinööri ja toimin Kontiolahden 
kunnan rakennusvalvonnassa tarkastusinsinöörinä. Työtehtävii-
ni kuluu rakennusvalvonnan viranomaistehtävät ja korjausneu-
vonta. 
 
Luennossani käsittelen rakennusvalvonnan työkaluja, joilla py-
ritään parempaan rakentamisen laatuun. 
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Uusavuttomuus – uusi ilmiö 
Rakennusmestari Jorma Lehtojuuri, Juuka 

 
Olen 60-luvulla valmistunut radio- ja tv-teknikoksi. Tehnyt 
YLE:ssä yli 40-vuoden työrupeaman tehden mm. kuvanauhoi-
tuslaitteiden värimuutoksia siirryttäessä värilähetyksiin. In-
nostuin opiskelemaan "vanhoilla" päivilläni. Kirjoitin ylioppi-
laaksi iltakoulusta 1990 ja samoin valmistuin talonrakennuksen 
kirvesmieheksi iltakoulusta 1992. Rakennusmestariksi valmis-
tuin iltakoulusta 1994. Olen yksinomaan ollut pientalotyömailla 
vastaavana työnjohtajana Suur-Helsingin alueella. Lähdin var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle 2004. Oltuani nyt täällä Juuassa 
kaksi viimeistä vuotta, en ole noita vast.tj. hommia tehnyt, 
koska täällä tunnetusti ei paljon uudisrakennustoimintaa ole. 
Korjausrakentamiseen saattaisi olla tarvetta. Olen yksi seit-
semästä Omakotiliiton rakennusneuvojasta. 


