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Oma kuva tähän Nimi:
koko 4,14x 3,7

Salmela Saara Inkeri
P. 050 408 2409

Syntymäaika 3.9.1974 Sodankylä
ja -paikka:
SKOL
Koulutus:

Kurssit:

02
• Rakennusterveysasiantuntijakoulutus vv. 2016–17, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
• Filosofian maisteri v.1999, Oulun yliopisto
• Ylioppilas v.1993, Sodankylän lukio
• Asumisterveysasetuskoulutus 2015
• Työturvallisuuskoulutus (voimassa 8/2019)
• Hyvä sisäilmaongelmien selvityskäytäntö 2010
• Asumisterveyskoulutus 2009
• Rakennusmateriaalien homeiden tunnistuskurssi 2004

Kielitaito:

suomi, ruotsi, englanti

Nykyinen
asema:

Suunnittelija/tutkija

Olen monipuolisen työkokemuksen omaava biologi ja sisäilmatutkija. Erityisalaani ovat kosteusvaurioihin liittyvät laboratorio- ja kenttätutkimukset, joiden lisäksi tutkin sisäilman pölyjä, kuituja
ja hajuja, rakennuksissa olevia haitta-aineita, tuhohyönteisiä sekä muita luonnon eliöitä kasveista liito-oraviin. Nykyisessä työssäni olen keskittynyt kotien ja työpaikkojen sisäilmaongelmiin, rakennusten kuntotutkimuksiin sekä asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin.
Valmistuin kesäkuussa 2017 rakennusasiantuntijaksi Rovaniemen ammattikorkeakoulusta ja
haen parhaillaan VTT:n RTA-sertifikaattia. Opinnäytetyössäni tutkin lattiasienen vaurioittamaa
rakennussuojelukohdetta ja esitin rakennuksen käyttöiän jatkamiseksi suositeltavat kunnostustoimenpiteet.

TYÖKOKEMUS:
Instaro Oy
−

1.4.2015 –

Sisäilmatutkimuksia, rakenteiden kuntotutkimuksia ja asbesti- ja haitta-ainekartoituksia.
Merkittävimpiä hankkeita ovat olleet:
Siikalatvan lukio, sisäilmatutkimus
Terva-Toppilan koulu, eri-ikäisten koulurakennusten sisäilma- ja kuntotutkimuksia
Oulun seudun koulutuskuntayhtymän eri yksiköiden sisäilma- ja kuntotutkimuksia
Tyrnävän työväentalo, kuntotutkimus
Iinatin päiväkoti, sisäilma- ja kuntotutkimuksia
Kemin kaupungintalo, asbesti- ja haitta-ainekartoitus
OSAO Kempeleen yksikkö, asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Oulunsalon työväentalo, asbesti- ja haitta-ainekartoitus
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Työterveyslaitos
-

2013–2014

Sisäilma- ja materiaalinäytteiden mikrobianalyysejä laboratoriossa

WSP Finland Oy
-

2009–2012

Sisäilma- ja materiaalinäytteiden mikrobianalyysejä sekä kuitu-, pöly- ja betonitutkimuksia
laboratoriossa, sisäilma- ja kuntotutkimuksia, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia sekä luontokartoituksia. Merkittävimmät hankkeet ovat olleet:
Oulaskankaan sairaalan E-rakennus, sisäilmatutkimus ja asbesti- ja haittaainekartoitus
Puolangan terveysasema, sisäilmatutkimus
Pudasjärven kaupungintalo, rakenteiden mikrobitutkimus
Rautaruukki Raahe, hallintorakennus, mikrobitutkimus
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö, Jämeräntaival 10-11, asbesti- ja haittaainekartoitus
Karkkilan yhteiskoulu, A- ja C-osien asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Pudasjärven kaupungintalo, sisäilmatutkimus
Kittilän kaivoksen ympäristötarkkailu ja -näytteenotto

Oulun seudun ympäristövirasto
-

2007–2009

Vs. terveystarkastajana toimimista: asuntojen ja julkisten tilojen terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia sekä sisäilma- ja tuholaisneuvontaa

Oulun seudun elintarvikelaboratorio
-

Kosteusvauriomikrobien analysointia ja laboratorion laadunvalvontaa

Oulun Sisäilmatutkimus Oy
-

2007

2001–2005

Laboratorion toiminnan kehittämistä, kosteusvauriomikrobien, asbestin, mineraalivillakuitujen ja pölyjen laboratorioanalyysejä sekä sisäilma- ja mikrobitutkimuksia kiinteistöissä
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