
       

Terveet tilat -työpaja 16.3.2022  
 
Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristö ja Sisäilmayhdistys ry järjestävät perinteisen Terveet tilat -
työpajapäivän 16.3. Aamupäivällä kuulemme Terveet tilat -ohjelman kehittävän väliarvioinnin tuloksista sekä 
kuntien tilatiedon merkityksestä ja Puolustuskiinteistöjen toimista sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä. 
Ennen lounastaukoa on mielenkiintoinen paneelikeskustelu sisäilma-asioiden nykytilanteesta. Iltapäivällä 
jakaannutaan työpajoihin keskustelemaan mm. sisäilmaan liittyvistä terveysasioista sekä koulun ja kodin 
välisestä yhteistyöstä.  
 
Työpaja järjestetään etätilaisuutena virtuaalitapahtuma-alustalla. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen. 
Ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat tiedot virtuaalialustalle liittymisestä lähempänä työpajapäivää.  
  

Ohjelma (pidätämme oikeuden muutoksiin) 
 

8.45  Lähetykseen pääsee sisään 
 

9.00 - 9.05 Työpajan avaus, päivän ohjelma ja käytännöt, hankejohtaja Katja Outinen, valtioneuvoston 
kanslia  

 
9.05 - 9.35  Tilatieto turvaa tulevaisuuden hyvinvointia - tavoitteena terveet, turvalliset ja 

tarkoituksenmukaiset tilat, projektipäällikkö Marko Suomela, Maakuntien tilakeskus  

9.35 - 10.05 Puolustuskiinteistöjen toimet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä, sisäilma-asiantuntija Jouni 

Vuohijoki, Puolustuskiinteistöt 

10.05 - 10.35  Terveet tilat -ohjelman kehittävän väliarvioinnin tulokset, partner Mia Toivanen, Owal Group Oy 

10.35 - 10.45  Tauko  

10.45 - 11.30 Paneelikeskustelu - Sisäilma-asiat: Missä ollaan ja mihin mennään? 

Yli-insinööri Timo Lahti, ympäristöministeriöstä johdattelee keskusteluun. Keskustelussa 

käsitellään sisäilma-asioiden nykytilaa ja sen kehitystä. Keskusteluaiheina ovat muun muassa 

sisäilma-asioiden ratkaiseminen, prosessit ja kiinteistökannan kunto. Panelisteina ovat 

tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki, projektipäällikkö Marko Suomela, 

Maakuntien tilakeskus, sisäilma-asiantuntija Jouni Vuohijoki, Puolustuskiinteistöt sekä 

asiantuntija Miia Puukka, Työturvallisuuskeskus.  

11.30 - 12.30 Lounas 

12.30 - 14.00  Työpajaosuus  
 

1) Sisäilma, terveys ja oireilu 

Tervetuloa keskustelemaan sisäilmaan liittyvistä terveysasioista, oireilusta ja 
moniammatillisesta yhteistyöstä. Osallistujia pyydetään miettimään etukäteen, miten 



terveysasiat tulevat esiin kunkin omassa työssä. Työterveyslaitoksen asiantuntijat 
fasilitoivat työpajan.  

 
2) Kuinka järjestää sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki? 

Ratkaistaan yhdessä -hankkeen asiantuntijat Minna Pitkäniemi ja Outi Leveäoja kertovat 
yhteistyökunnissa kehitetyistä ratkaisuista ja toimintamalleista. Mitä 
kouluterveydenhuolto tarvitsee heti ja mitä tulee kehittää pitkällä aikavälillä? Tule 
jakamaan ja keskustelemaan kokemuksistasi kouluterveydenhuoltoon ja muuhun 
oppilashuoltoon liittyen!    

 
3)  Ilmanvaihtosäädösten päivitystarpeet 

Työpajassa pohditaan ilmanvaihtosäädösten toimivuutta ja päivitystarpeita niin 

uudisrakentamisen kuin olemassa olevan rakennuskannan näkökulmasta. Työpajan 

vetäjinä ovat neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä ja 

rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ympäristöministeriöstä.   

 

4) Terveet tilat -hankintatapa 
Tervetuloa keskustelemaan avoimesti julkisista hankinnoista rakentamisen puolella. 
Keskustelussa pohditaan nykytilan ongelmakohtia ja mahdollisuuksia puuttua niihin. Miten 
saadaan hankintojen molemmat osapuolet puhumaan samaa kieltä? Voitaisiinko Terveet 
tilat -hankintamallilla ratkaista joitakin näistä ongelmista? Työpajan vetäjänä on yli-
insinööri Timo Lahti ympäristöministeriöstä.  

 
 
 
 


