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SISÄILMATIEDON JAKAMISEN UUSI MUOTO

Sisäilmaklinikka-toimintatapa kehitetty ja testattu 
Pohjois-Suomessa 9 käyttäjäkunnan kanssa
• Keskustelulle pohjautuva tiedonvaihtotilaisuus 
• Asiantuntijaryhmä vastaa käyttäjien etukäteen ja 

tilaisuudessa esittämiin kysymyksiin
• Kysymysten aihealue viitoitettu etukäteiskysymyksissä

• ”Miten haluaisit työtilojasi kehitettävän?”
• ”Askarruttaako tai huolestuttaako sinua jokin asia nykyisissä 

työtiloissasi?”

• Tavoitteena auttaa asiakasorganisaatiota ja toisaalta 
yksittäisiä henkilöitä arvioimaan työskentely-
ympäristöään tunnettujen, tutkittujen ja 
todennettujen tosiasioiden pohjalta.
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Miksi 
ilmanvaihto 
ei ole koko 

ajan päällä? Saako 
ikkunoiden 

kautta 
tuulettaa?

Mistä johtuu 
mustat rinkulat 

iv-venttiilin 
ympärillä?

Lasketaanko 
lämpötilaa 

viikonloppuisin, 
koska 

maanantaisin on 
kylmä?

Säädetäänkö 
lämpötila 
naisille vai 
miehille?

Voiko jatkuva 
vedontunne 
sairastuttaa?

Millainen 
siivoussopimus 

meillä on?

Koneellinen 
ilmanvaihto on 

syynä 
sisäilmaongelmiin Miten 

saastuneesta 
tilasta tuotavat 
paperit ja mapit 

on 
puhdistettava?
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Oletteko 
tietoisia 
sisäilma-

ongelmista?

Kuka seuraa 
rakennuksen 

kuntoa?

Voidaanko kysellä 
sisäilmasta 

säännöllisesti 
puolivuosittain?

Sitooko 
matto pölyä, 

kuten on 
luvattu?

Aiheuttaako 
mineraalivilla-
pöly astmaa?

Miten 
vaarallista on 
linoleumista 

irtoava 
valkoinen pöly?

Voiko 
kokolattia-

matto aiheuttaa 
silmäoireita?

Jotkut kokevat hajut niin 
hankaliksi, etteivät voi 

niitä kestää. Mikä 
neuvoksi?

Mistä johtuu 
viemärinhaju 

alakerroksissa? 
Mitä sille 

aiotaan tehdä?

Voiko 
rakennuksen 

laittaa 
käyttö-

kieltoon, 
vaikka ei 

löytyisikään 
mitään, entä 

oireiden 
perusteella?
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Aiheuttaako 
ilman kuivuus 

astmaa?

Miten 
varmistetaan 
korjauksen 

onnistuminen?

Millaisia oireita 
aiheuttavat PAH 

ja asbesti?

Voiko ihmisestä 
mitenkään tutkia 

altistumista?

Meillä on oireita. 
Rakennuksen sisäilma on 
syy. Kuinka paljon oireita 

pitää yksilön kärsiä?

Oireilen siinä 
tilassa, mutta 

tervehdyn, kun 
siirryn muualle, 

ja takaisin 
tullessa 

oirekierre alkaa

Voiko usein toistuva 
poskiontelotulehdus 

olla merkki 
homevauriosta?

Pitäisikö 
rakentaa 

puhdastiloja?
Miten 

väistöön 
siirtyminen?



ASIANTUNTIJARYHMÄ
• Mahdollisimman poikkitieteellinen
• Jäsenillä oltava vankkaa kokemusta ja aihealueen tieteelliset 

faktat selkäytimessä 
Ryhmän jäsenet
• kiinteistöpäällikkö
• rakennustekniikan asiantuntija
• talotekniikan asiantuntija
• lääkäri
• rakennuttajapäällikkö
• siivouksen asiantuntija
• sisäilma-asiantuntija
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KOKEMUKSET
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• Positiivista palautetta 8/9 tilaisuudesta; 
osallistujat innostuneita, aktiivisia, 
vastaanottavaisia, kiinnostuneita.

• Jos kohteessa vaikea sisäilmaongelmahistoria 
ja negatiivisia kokemuksia korjaushankkeen 
informoinnista ja onnistumisesta, 
sisäilmaklinikkaan suhtauduttiin negatiivisesti, 
ennakkoasenteisesti ja haastavasti. 

• Kriittisimmät tilankäyttäjät estyneitä 
saapumaan paikalle.



JATKOSSA
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• Sisäilmaklinikkojen toteutusvaihtoehdot 
kiinteistö-, rakennus- tai 
käyttäjäorganisaatiopohjalta.

• Asiantuntijoiden kapasiteetti rajallinen.
• Sisäilmaklinikoiden tarvetta mietitään myös 

muilla Senaatti-kiinteistöjen toiminta-alueilla.

Tilankäyttäjille näin jaettu tieto voi auttaa heitä 
ymmärtämään paremmin rakennuksesta 
tehtyjen havaintojen ja käyttäjien epäilemien 
terveysriskien välistä monimutkaista suhdetta.



KIITOS TEILLE, KUULIJAT!

KIITOKSET
Jari Latvala, Ylilääkäri, Työterveyslaitos  
Hannu Kääriäinen, DI rakennusterveysasiantuntija, OAMK 


