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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 27.8.2018 klo 12–14  
Paikka Elimäenkatu 5, kokoustila 108 Rakvaario 
Läsnä Sari Hildén (pj.), rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, kaupunkiympäristö 
 Anna Saarinen (varapj.), tiimipäällikkö, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 
 Anni Turunen (siht.), projektisuunnittelija, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 
 Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, kasvatus ja koulutus 
 Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, kasvatus ja koulutus 
 Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi 

Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, sosiaali- ja 
terveystoimi 

 Toni Lyyski, tiimipäällikkö, ympäristöpalvelut, kaupunkiympäristö 
 Marjaana Saarela, palvelupäällikkö, Työterveys Helsinki 
 Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika 
 Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika 
 Kirsi Teittinen, työsuojelupäällikkö, kaupunkiympäristö 
 Jussi Köntti, työturvallisuuspäällikkö, kaupunginkanslia 
 Satu Perttunen, työsuojeluvaltuutettu, kaupunginkanslia 

Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, rakennusvalvontapalvelut, 
kaupunkiympäristö 

 Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, ylläpito, kaupunkiympäristö 
 Veikko Einola, kehityspäällikkö, rakennuttaminen, kaupunkiympäristö 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Sari Hildén avasi kokouksen klo 12.04.  
 

2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin korjattuna edellisen kokouksen muistio. 
 

3. Katsaus kiinteistöstrategiaan ja sisäilmaohjelmaan 
Käytiin läpi kiinteistöstrategian valmistelun tilannetta. Kiinteistöstrategia on 
menossa kaupungin johtoryhmän käsiteltäväksi 17.9. Keskusteltiin 
sisäilmaohjelman tekstistä. Teksti menee graafikolle 6.9. Sovittiin, että 
pääkommentit ja omien roolien kuvaukset sisäilmaongelmien 
ratkaisuprosessissa toimitetaan viikon sisällä Anna Saariselle. 
 

4. Toimintatavat sisäilmaongelmakohteissa 
Keskusteltiin siitä, miten tehdään päätös jonkin tilan poistamisesta 
käytöstä, jos tilassa havaitaan sisäilmaongelma. Sovittiin, että 
päivitettävään toimintamalliin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kirjataan 
selvästi toimintatavat ja vastuunjako em. kaltaisissa tilanteissa. 
Keskusteltiin myös siitä, miten saataisiin kootusti tietoa päiväkotilasten 
oireilusta. 
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5. Alatyöryhmien tilannekatsaus 
 
Työryhmä 1: Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laaditun kaupungin 
toimintamallin päivittäminen, työryhmän syksyn kokousajat on sovittu. 
 
Työryhmä 2: Toimintamalliin liittyvän viestintäohjeen päivittäminen, 
kaikki toimialat eivät ole ilmoittaneet jäseniään työryhmään. 
Viestintäohjeen päivittämisestä on keskusteltu alustavasti ja on arvioitu, 
että toimintamalliin liittyvän viestintäohjeen lisäksi tarvitaan mm. 
konkreettinen sisäilmaviestinnän käsikirja työpaikan esimiehille, 
esimerkiksi koulujen rehtoreille, ja mahdollisesti mediaviestinnän ohje. 
Osana viestintäohjetta pitää käsitellä toimintatavat useiden toimijoiden 
kiinteistöissä ja vuokrakiinteistöissä. Myös some-linjaukselle on tarvetta. 
 
Työryhmä 3: Kaupungin työntekijöille järjestettävien 
sisäilmakoulutusten kehittäminen, työryhmän uudet jäsenet ovat 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojeluasiantuntija Marja 
Paukkonen sekä kansliasta konsultti Sari Rinne ja/tai 
kehittämissuunnittelija Anne Lahtinen. Ryhmän ensimmäinen kokous on 
syyskuun lopussa. 
 
Työryhmä 4: Kaupungin sisäilmaryhmän laatimien ohjeiden 
päivittäminen, työryhmän kokouksia ei ole vielä sovittu. 

 
6. Ilmanpuhdistimien hankintaohjeen päivitys 

Hyväksyttiin ohje sillä lisäyksellä, että työpaikoille ei saa tuoda omia 
ilmanpuhdistimia. Kaupunkiympäristö lähettää yleistiedotteen kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle vanhojen ilmanpuhdistimien poistamisesta. 
Sosiaali- ja terveystoimialan osalta selvitetään, miten paljon tiloissa on 
poistettavia ilmanpuhdistimia. Uusi ohje viedään kaupungin Helmeen. 
 

7. Tieto- ja selvityspyyntöihin vastaaminen 
Käytiin läpi, millaisia palvelutiloja koskevia laajoja tieto- ja selvityspyyntöjä 
on tällä hetkellä toimialoilla vastattavana. Järjestetään kokous pohtimaan, 
miten selvityksiin ja kanteluihin tulisi vastata ja kenen vastuulla 
vastaaminen on. Anna Saarinen kutsuu kokouksen koolle. 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin siitä, millaisia ongelmia kuuma kesä on aiheuttanut 
kaupungin tiloissa. Todettiin, että jäähdytysohje tulee päivittää. Selvitetään, 
tarvitaanko käyttäjän/kiinteistöhuollon ohje lämpötilan hallintaan. 
 
Keskusteltiin säteilylain uudistamisen vaikutuksista kaupungin tiloihin ja 
toimintaan ja päätettiin keskustella asiasta seuraavassa kokouksessa. 
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9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Sari Hildén päätti kokouksen klo 13.51. 

 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 


