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ALUSTAVA OHJELMA 
 
Seminaari 

Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien 
ratkaisemisessa – Mitä se on? 
aika: ke. 14.5.2014 klo 9.00 - 16.00 
paikka: Hotelli Kuninkaantie, auditorio, Lakelankatu 1, 02770 Espoo  
 http://www.sodexo.fi/kuninkaantie/kokous , 300m Espoon keskuksen asemalta. 
 
Järjestäjinä   

Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry 
 
Kohderyhmä 

Erityisesti Espoon kaupungin päättävissä asemissa olevat työntekijät, johto- ja 
luottamuselinten jäsenet. 

 
Tilaisuuden tavoite 

Seminaarin tavoitteena on jakaa ajankohtaistietoa viranomaisohjauksesta ja 
tietopalvelukanavista. 
Tilaisuus edistää alalla toimijoiden verkottumista ja ammatillisen osaamisen 
syventämistä painottuen moni ammatillisuuden ja eri osapuolten roolien 
merkityksen ymmärtämiseen ongelmien ratkaisemisessa. 

 
 Tilaisuudessa esitellään myös Kosteus- ja hometalkoiden tuottamaa tutkimus- ja 
 opasaineistoa. 
 
Tilaisuus on maksuton 
 
Näyttely on avoinna ennen seminaaria, kahvitaukojen aikana aamu- ja iltapäivällä sekä koko 

lounaan ajan.     

Lounaan hinta on 10 euroa, lounasliput myydään ilmoittautumisen yhteydessä. Ravintola on 

seminaarin välittömässä läheisyydessä.  

Espoon kaupunki tarjoaa aamu- ja iltapäivän kahvit näyttelyalueella. 

Lisätietoja:  Ilmoittautuminen www.sisailmayhdistys.fi 

Seminaariohjelma: julia.debbarh@espoo.fi tai aila.laine-sarkkinen@sisailmayhdistys.fi 

Seminaarinäyttely: aila.laine-sarkkinen@sisailmayhdistys.fi  gsm. 040-7070 201 

Näyttelypaikka on pöytä jonka taakse sopii kaksi roll-uppia, tuoli. 
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8.30 Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminen 

9.00 AVAUS  

 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki 
 

Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö Jaakko Mentunen, Espoon kaupungin Tilakeskuksesta. 
 

9.10- 9.40 Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii tilaajalta osaamista 

 ● Tilaajan ohjeen esittely 

 Luennoitsija: Vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen TTL 

Kahvitauko 9.40-10.10 
 
10.10 -10.40 Espoon toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisussa 
 Luennoitsija: Sisäilma-asiantuntija Julia Debbarh, Tilakeskus-liikelaitos, Espoon kaupunki 
 

10.40 -11.20 Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli 
 ● Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen 
 ● Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa 
 Luennoitsija: Ylitarkastaja Vesa Pekkola, STM 
 

11.20 -12.00 Työterveyshuollon merkitys ja rooli  
 ● Työterveyshuollon tehtävät sisäilmaongelmien selvittelyprosessissa 
 Luennoitsija: Työlääketiedetiimin tiimipäällikkö Kirsi Karvala TTL 
 

Lounas 12.00 -13.10 
 

13.10- 13.40 Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? 
 ● Onko syy puutteellisessa tutkimuksessa, puutteellisessa korjaamisessa 
 ● Keinoja ongelmien välttämiseksi 

Luennoitsija: Projektitutkija Paavo Kero, Tampereen teknillinen yliopisto 
 

13.40 -14.15 Sisäilmatieto käytäntöön 

● Sisäilmatiedon lähteet 

● Tiedon siirtäminen käytäntöön 

● Terveelliset Tilat tietopankin esittely 

Luennoitsija: Sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys ry 

Kahvitauko 14.15 -14.50 

14.50 -15.10 Korjausvelka ja sisäilmaongelmat 
 ● Keinoja korjausvelan lyhentämiseksi 

Luennoitsija: Eritysasiantuntija Esko Korhonen, Suomen Kuntaliitto ry 

 15.10-15.50 Korjaushankkeiden onnistumisen seuranta 
 ● Case-esittelyssä kolme vaativaa korjaushanketta ja seurantatulokset 
 ● Vaurioituneen materiaalin puhdistusohje (tutkimushanke) 

Luennoitsija: Rakennusterveysasiantuntija Esko Lindblad, Suomen Sisäilmakeskus Oy 
  

15.50 -16.00 Päätössanat ja yhteenveto –Tutkimuspäällikkö Jaakko Mentunen, Espoon kaupunki  


