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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 22.11.2018 klo 8.30–11  
Paikka Elimäenkatu 5, 1. krs, kokoustila 108 Rakvaario 
Läsnä Sari Hildén (pj.), rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, kaupunkiympäristö 
 Anna Saarinen (varapj.), tiimipäällikkö, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 
 Anni Turunen (siht.), projektisuunnittelija, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 

Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, sosiaali- ja 
terveystoimi  
Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, rakennusvalvontapalvelut, 
kaupunkiympäristö 
Toni Lyyski, tiimipäällikkö, ympäristöpalvelut, kaupunkiympäristö 
Marjaana Saarela, palvelupäällikkö, Työterveys Helsinki 
Satu Perttunen, työsuojeluvaltuutettu, kaupunginkanslia 
Jussi Köntti, työturvallisuuspäällikkö, kaupunginkanslia 
Marja Paukkonen, työsuojeluasiantuntija, kasvatus ja koulutus 
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, kasvatus ja koulutus 
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, ylläpito, kaupunkiympäristö 
Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika 
Kirsi Teittinen, työsuojelupäällikkö, kaupunkiympäristö 

 Veikko Einola, kehityspäällikkö, rakennuttaminen, kaupunkiympäristö 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Sari Hildén avasi kokouksen klo 8.36. 
 
2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Hyväksyttiin korjattuna edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Todettiin, 
että uusi säteilylaki tulee voimaan 15.12.2018. 
 
3. Sisäilmaohjelman toteuttamisohjelma 
Kiinteistöstrategiaan tehdään täsmennykset marraskuussa. Kaupungin 
johtoryhmästä ei ole tullut sisäilmaohjelmaa koskevia muutostoiveita. 
Strategia ja sisäilmaohjelma menevät joulukuussa toimialojen lautakuntiin 
lausunnolle ja lausuntojen antamisen jälkeen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi. Toteuttamisohjelman tulee olla valmis tammikuun lopussa, 
jolloin valtuusto käsittelee kiinteistöstrategiaa ja sisäilmaohjelmaa 
strategiaseminaarissaan. 
 
Anna Saarinen esitteli 21.11. järjestetyn kaskon ja kympin yhteistyöseminaarin 
ryhmätöiden antia. Seminaarista haettiin ideoita sisäilmaohjelman 
toteuttamisohjelmaan. Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten toimialat voisivat 
olla mukana toteuttamisohjelman laatimisessa. Sovittiin, että sisäilmaohjelmaa 
ja toteuttamisohjelmaa käsitellään 13.12. kasvatuksen ja koulutuksen 
sisäilmaryhmässä, 18.12. kaupungin työsuojelun työryhmässä ja 15.1. 
kulttuurin ja vapaa-ajan sisäilmaryhmässä. Sari Hildén on yhteydessä sosiaali- 
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ja terveystoimen johtoon sisäilma-asioihin liittyvän yhteistyön aloittamiseksi 
soten kanssa. Keskusteltiin terveydenhuollon roolista kaupungin 
sisäilmatyössä.  

 
4. Alatyöryhmien tilannekatsaus 

a. Toimintamallityöryhmä on kokoontunut, 19.12. seuraava kokous. 
b. Viestintäohjetyöryhmä odottaa toimintamallin etenemistä. 
c. Koulutusryhmä on kokoontunut viimeksi 16.11. Koulutustyöryhmä 

on miettinyt koulutusten sisältöä ja kohderyhmiä. Kasvatuksen ja 
koulutuksen työntekijöille tarvitaan oma koulutus, muille omansa. 
Lisäksi aikomuksena on kehittää tietoiskumaista Skype-koulutusta 
ja tehdä erilaisia koulutusvideoita.  

d. Ohjetyöryhmä on pitänyt oman kokouksen. Ryhmän pitää etsiä 
aiheet, joista on jo laadittu valtakunnallinen ohje, ja kerätä ne 
jonnekin. Tarvittavia ohjeita pitää katsoa toteuttamisohjelman ja 
toimintamallin näkökulmasta. Kaupungilla pitää olla oma ohje 
sellaisista asioista, joista ei ole valtakunnallista ohjetta. Ryan 
sisäisten ohjeiden päivittämisestä pitää sopia erikseen, tämä ei 
sisälly työryhmän toimeksiantoon. Esim. siivouksesta tarvitaan ohje. 

 
5. Tietopyyntöihin vastaaminen 

Keskusteltiin tietopyyntöihin vastaamisesta. Ahjossa tietopyynnöt 
roikkuvat. Mikä olisi sopiva alusta, esim. Microsoft Teams, ketkä 
olisivat oikeita yhteyshenkilöitä Ahjo-toimeksiantojen 
vastaanottajiksi. Kirjaamoon on otettava asiasta yhteyttä. Anna on 
asiasta yhteydessä. Kaskoa koskeville tietopyynnöille perustetaan 
testiryhmä sen jälkeen, kun on käyty koulutuksissa.  

 
6. Muut esille tulevat asiat 

a. vuoden 2019 kokousajat 
i. pe 11.1.2019 klo 10–12 (toteuttamisohjelma) 
ii. ma 18.3.2019 klo 13.30–16 
iii. to 16.5.2019 klo 8.30–11   

   
b. sisäilmatutkimusten julkaiseminen verkossa 

i. Verkkoon vietävistä raporteista poistetaan henkilöiden nimet, 
pohjakuvista on poistettava esim. väestönsuojeluun liittyvät 
tiedot. 
 

c. Keskusteltiin Arabian peruskoulun sisäilmakyselyn toteuttamisesta. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
a. Sari Hildén päätti kokouksen klo 10.42. 

 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 


