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ONKO PUHDAS ILMA IHMISOIKEUS? 
 

Eurooppaa kiertävä ilmanlaatulaboratorio saapuu Suomeen 

 
Kaupunkien ilmanlaatua mittaava Camfil-yhtymän mobiili 
ilmanlaatulaboratorio on kiertänyt jo yli kaksi vuotta  
ympäri Eurooppaa. Rekka saapuu Helsinkiin Syyskuun  
lopussa, jolloin kansalaiset ja asiantuntijat pääsevät 
tutustumaan mittaustuloksiin Helsingissä. 

  
Rekassa on neljä eri minilaboratoriota, joissa mitataan reaaliaikaisesti kaupungin ilmaa ja simuloidaan ulko- ja 
sisäilman eri ominaisuuksia sekä niiden sisältämiä ”näkymättömiä” epäpuhtauksia.  
 
Näyttelyrekassa on lisäksi kahdenkymmenen hengen auditorio, jossa pidetään ilman puhtauteen ja sen 
mittaamiseen liittyviä yleisöesityksiä. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
 
”Kiertävän ilmanlaatulaboratorion tehtävänä on esitellä faktatietoja sisä- ja ulkoilman laadusta ja niiden 
vaikutuksista ihmisiin, hyvinvointiin, tuottavuuteen, energiaan sekä ympäristöön”, kertoo Camfil Oy:n 
toimitusjohtaja Göran Henriksson.  ”Kiertueen tavoitteena on kertoa sekä tavallisille kansalaisille että 
asiantuntijoille puhtaan ilman merkityksestä ja herättää julkista keskustelua aiheesta”. 
 
Mikäli on tarvetta varata tietty ajankohta tutustumista varten ottakaa yhteyttä niin varataan Teille oma aika. 
Rekkaan voi luonnollisesti tulla tutustumaan myös vapaasti aukioloaikojen mukaisesti. 

 

Aukioloajat:   

 

 Ma 30.09.2013  Helsinki   Narinkkatori, Kamppi           8:30 – 14:00 

 Ti  01.10.2013  Helsinki   Narinkkatori, Kamppi  8:30 – 12:00 

 Ke 02.10.2013  Helsinki  Narinkkatori, Kamppi  8:30 – 14:00 

 To 03.10.2013 Helsinki  Narinkkatori, Kamppi  8:30 – 10:00 ja 12:00-14:00 

 Pe 04.10.2013 Helsinki  Narinkkatori, Kamppi  8:30 – 14:00 

 

 
Lisätietoja: 

 
Eki Koskinen     Isto Salonen 
Avainasiakaspäällikkö   Myyntipäällikkö 
Camfil Oy     Camfil Oy 
p. 040 551 4965    p. 040 7188 396 
erkki.koskinen@camfil.fi   isto.salonen@camfil.fi 
  
Camfil –yhtymän kotisivut:   www.camfil.com 
Camfil Oy:n kotisivut:    www.camfil.fi 
 
Camfil –yhtymä on maailman johtava ilmansuodattimien ja puhdasilmaratkaisuiden valmistaja ja kehittäjä. 
Yhtymällä on 23 tuotantolaitosta, neljä T&K –keskusta sekä yli 65 myyntikonttoria Amerikassa, Euroopassa ja 
Aasia-Tyynenmeren alueella. Pääkonttori sijaitsee Tukholmassa ja yhtymä työllistää noin 3.400 henkilöä 
kokonaisliikevaihdon ollessa noin 560 miljoonaa Euroa. 
 
Camfil Oy on jo vuonna 1980 perustettu Suomessa toimiva tytäryhtiö. Yrityksen pääkonttori ja varasto 
sijaitsevat Espoossa. Koko maan kattava palveluverkko sekä noin 10 miljoonan Euron liikevaihto tekevät 
Camfil Oy:stä markkinajohtajan myös Suomessa. 
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