
Sisäilmayhdistys - Parempaa sisäilmaa yhdessä
Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu aatteellinen yhdistys, jon-
ka tarkoitus on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmas-
toon tähtäävää työtä. Yhdistys on noussut merkittäväksi sisäilmastovai-
kuttajaksi Suomessa ja saanut osakseen myös kansainvälistä tunnustusta.

Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytän-
töön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia aikaan 
saamaan ja ylläpitämään hyvää sisäilmastoa. Sisäilmayhdistyksellä on 
merkittävä rooli rakennussuunnittelijoihin ja huoltohenkilökuntaan sekä 
rakennusten käyttäjiin kohdistuvassa valistustyössä.

Sisäilmayhdistyksellä on yli 200 kannattajajäsentä ja niin ikään  
reilu 200 kutsuttua henkilöjäsentä. Yhdistyksen toiminnan rahoitus 
perustuu pääasiallisesti kannattajajäsenmaksuihin ja hankekohtaisiin toi-
meksiantoihin. Sisäilmayhdistys ei ole etujärjestö.

Tapahtumat

Sisäilmayhdistyksen järjestämä sisäilma-alan valtakunnallinen ykköstapahtuma, Sisäilmasto-
seminaari, järjestetään keväisin Helsingissä. Se kokoaan monipuolisesti yhteen osallistujia ja 
aiheita tekniikasta lääketieteeseen. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös monipuolinen, 
alan uusimpia tuotteita ja ratkaisuja esittelevä sisäilma-aiheinen näyttely. Sisäilmastosemi-
naariin osallistuu vuosittain noin 1 200-1 400 osallistujaa. Tutustu Sisäilmastoseminaareihin 
täältä: sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmastoseminaarit.

Sisäilmapaja on kaksipäiväinen, kulloinkin eri paikkakunnilla järjestettävä, paikallisia sisäil-
ma-asioita esiin nostava kaksipäiväinen seminaari. Sisäilmapajassa osallistujia on noin 300-
600 paikkakunnasta riippuen. Tutustu Sisäilmapajoihin täältä: 
sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sis-ailmapajat.

Sisäilmayhdistys on yhtenä järjestäjänä FINVACin Rakennusten energiaseminaarissa. Hel-
singissä järjestettävässä seminaarissa on ollut noin 500-600 osallistujaa sekä aiheeseen liitty-
vä näyttely. Lue lisää: finvac.org/rakennustenenergiaseminaari. 

Tietoa tulevista tapahtumistamme löydät Sisäilmayhdistyksen verkkosivuiltamme, ja tiedo-
tamme niistä myös Sisäilmauutiset-uutiskirjeessämme.

Sisäilmastoluokitus

Sisäilmayhdistys laati ensimmäisen Sisäilmastoluokituksen (Sisäilmaston, rakennustöiden ja 
pintamateriaalien luokitus) vuonna 1995 yhdessä Suomen Rakennuttajaliitto RAKLIn, Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFAn ja Suomen Konsulttitoimistojen liitto SKOLin kanssa. Luokituksen poh-
jalta on kehitetty Rakennustietosäätiön ylläpitämä materiaalien päästöluokitusjärjestelmä. Si-
säilmastoluokitusta on päivitetty käytännöstä saatujen kokemusten ja uuden tutkimustiedon 
perusteella vuosina 2000, 2008 ja 2018. Sisäilmastoluokitus on tänä päivänä käytössä toimiti-
la- ja palvelutilarakentamisessa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Sisäilmastoluokitus 
on julkaistu RT-ohjekorttina, ja sen voi ostaa erillisenä Sisäilmayhdistyksen julkaisuna täältä: 
sisailmayhdistys.fi/Julkaisut/Sisailmastoluokitus. 

https://www.sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmastoseminaarit 
https://www.sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmapajat 
http://finvac.org/rakennustenenergiaseminaari
http://sisailmayhdistys.fi/Julkaisut/Sisailmastoluokitus


Tiedotus
 
Sisäilmayhdistyksen verkkosivut ovat yleinen tietolähde etsittäessä sisäilmatietoa. Sivuilla on 
vuosittäin noin 650 000 kävijää.
 
Ajankohtaisia sisäilmaa koskevia asioita tuomme esiin noin 10 kertaa vuodessa ilmestyvässä 
sähköisessä Sisäilmauutiset-uutiskirjeessä. Uutiskirje on maksuton, ja se sopii luettavaksi 
kaikille sisäilma-asioista kiinnostuneille. Sisäilmauutiset voi tilata täältä: 
sisailmauutiset.fi/tilaa-uutiskirje/.

Palveluhakemisto

Sisäilmayhdistys ylläpitää Palveluhakemistoa, jossa Sisäilmayhdistyksen toiminnan mahdollis-
vat kannattajajäsenet voivat kertoa tuotteistaan ja palveluistaan. Palveluhakemisto on Sisäil-
mayhdistyksen verkkosivulla: sisailmayhdistys.fi/Palveluhakemisto. 

Sisäilmainfopiste

Sisäilmainfopiste on sisäilma-alan järjestöjen yhteinen neuvontakanava kuluttajille. Toiminta 
tähtää riippumattoman sisäilmatiedon levittämiseen ja paremman sisäilman saavuttamiseen. 
Toiminnassa ovat mukana Sisäilmayhdistyksen lisäksi Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Asumister-
veysliitto AsTe, Hengitysliitto, Säteilyturvakeskus STUK ja VVS Föreningen i Finland. Sisäilmain-
fopisteen neuvonta ja materiaali on maksutonta.

Kansainvälinen toiminta

Sisäilmayhdistyksellä on hyvät kansainväliset yhteydet. Sisäilmayhdistys on aktiivisesti yh-
teydessä kansainvälisen kattojärjestö ISIAQ:n (International Society of Indoor Air Quality and 
Climate) ja FINVACin kautta Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liitto REHVAn kanssa. Sisäilma-
yhdistys on alunperin perustettu ISIAQ:n Indoor Air 1993 konferenssin järjestämistä varten, 
jonka jälkeen Sisäilmayhdistys on aika ajoin saanut järjestettäväkseen myös muita kansainvä-
lisiä alan konferensseja.

Sisäilmastotutkimuksen edistäminen
 
Sisäilmayhdistyksen toiminnassa nojataan vahvasti tutkittuun tietoon ja viranomaisten oh-
jeistuksiin. Toimimme aktiivisesti sisäilmastotutkimuksen edistämiseksi tiedottamisella, jär-
jestämällä tapahtumia ja osallistumalla hankkeiden ohjaukseen. Toimimme riippumattoman 
tutkimustiedon puolesta puhujana.

Sisäilmayhdistys jakaa apurahoja sisäilma-alan jatko-opiskelijoiden tieteellistä työtä edistäviin 
matkoihin. Tämä on ollut tärkeää, sillä tutkimusrahoituksen pienentyessä jatko-opiskelijoilla 
ei aina ole mahdollisuutta osallistua konferenseihin esittelemään omia tutkimuksiaan. Apura-
hojen saajien kirjoituksia voi lukea Sisailmauutisten verkkosivulla: sisailmauutiset.fi.

www.sisailmayhdistys.fi
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