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Terveet Tilat 2028 työpaja 16.3.2018 
OHJELMA 
Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2 Vantaa I kokoustila Puistola  

Sisäilmayhdistys ry yhdessä Terveet tilat 2028 toimenpideohjelman kanssa järjestää 
Sisäilmastoseminaarin jälkeisenä päivänä työpajan. Tilaisuus on osallistujille maksuton, mutta 
osallistujamäärä on rajattu. Ilmoittautumisessa valitaan ensin iltapäivän työpaja. Valinta on 
sitova. Sitovat ilmoittautumiset 7.3.2018 mennessä. Jos ilmoittautuminen peruutetaan tämän 
jälkeen tai jätetään kokonaan peruuttamatta, laskutamme peruutusmaksun 50 € kulujen 
kattamiseksi. 

Aikataulu 

9:00-9:30  Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 

9:30-11:30  Aamupäivän yhteinen ohjelma 

11:30-13:00  Lounas ja verkostoituminen 

13:00-15:00  Iltapäivän työpajat 

Aamupäivän yhteinen ohjelma 

Terveet tilat 2028 keskeiset kysymykset, Vesa Pekkola / STM 

Tavoitteena terveellinen sisäympäristö, Anne Hyvärinen / THL 

Kuntien tilakannan hallittu kehittäminen, Jussi Niemi / Kuntaliitto 

Viisas viestintä sisäilmasto-ongelmissa, Marjaana Lahtinen / Työterveyslaitos 
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Iltapäivän työpajat ovat 

1) Luottamuksen rakentaminen 

Työpajan vetäjät: Marjaana Lahtinen/TTL, Juha Pekkanen/HY,THL, Anne Hyvärinen/THL ja Ulla 
Siimes/Suomen Vanhempainliitto 

Työpajan tavoitteena on keskustella luottamuksen merkityksestä sisäilmasto-ongelmien 
hoidossa ja pohtia käytäntöjä, joilla voidaan rakentaa luottamusta eri toimijoiden ja tilan 
käyttäjien välillä. Työpaja on tarkoitettu kuntien sisäilma-asiantuntijoille, muille viranhaltijoille, 
järjestöjen edustajille sekä muille mahdollisille sisäilmaprosessien osapuolille… 

2) Rakennusalan koulutuksen tarve 

Työpajan vetäjät: Jorma Säteri/Sisäilmayhdistys ry, Tarmo Mykkänen/OKM ja Jouko 
Lähteenmäki/TAMK 

Työpajassa paneudutaan kysymyksiin; Mikä on alan koulutuksen tilanne tällä hetkellä ja miten 
koulutus vastaa nykyisellään alan tilanteeseen? Miten alan ammattilaisten koulutukseen 
viedään nykyrakentamisen hyvät toimintatavat? Mitä uutta osaamista tarvitaan, jotta tilat 
ovat terveitä viimeistään vuonna 2028? Mitkä asiat sisällytetään tutkintokoulutuksiin ja mikä 
pitää tarjota täydennyskoulutuksena? Työapaja on tarkoitettu kaikille rakennusalan 
koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille 

3) Kuntotutkijoiden ja kuntien sisäilma-asiantuntijoiden haasteet 

Työpajan vetäjät: Vesa Pekkola/STM ja Katja Outinen/YM 

Työpajassa pohditaan, mitkä seikat vaikeuttavat sisäilmaongelmien tunnistamista, 
selvittämistä ja poistamista? Miksi rakennuksia ei aina tutkita kunnolla? Miksi 
sisäilmakorjaukset epäonnistuvat? Miksi asiantuntijoiden suositukset eivät päädy 
toimenpiteiksi? Työpajan kohderyhmänä ovat kuntotutkijat, kuntotutkimuksia suorittavat 
yritykset sekä kuntien sisäilma-asiantuntijat. 

4) Kuntien sisäilmaverkosto 

Työpajan vetäjät: Sari Hildén/Helsingin kaupunki, Maija Lehtinen/Espoon kaupunki ja Pekka 
Wallenius/Vantaan kaupunki 

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien aloitteesta on tarkoitus muodostaa kuntien 
sisäilmaverkosto, jossa haetaan yhteisiä toimintamalleja ja jaetaan hyviä kokemuksia 
sisäilmahaasteiden ratkaisemiseksi. Työpaja on tarkoitettu kuntien tiloista, rakennuttamisesta 
ja sisäilma-asioista vastaaville henkilöille. 

Huomioithan, että tämä työpaja on ainoastaan kuntien tiloista, rakennuttamisesta ja sisäilma-
asioista vastaaville henkilöille. Jos et kuulu kohderyhmään valitse jokin muu työpaja. Jos 
samasta kunnasta on kovin monta kiinnostunutta osallistujaa, kannattaa miettiä, olisiko 
osallistujien hyödyllistä jakautua eri työpajoihin. 


