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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 18.3.2019 klo 13.30–16  
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 

Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, rakennusvalvontapalvelut, kymp  
Toni Lyyski, tiimipäällikkö, ympäristöpalvelut, kaupunkiympäristö 
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, ylläpito, kaupunkiympäristö 
Jukka Forsman, kehityspäällikkö, kaupunkiympäristö 
Jussi Köntti, työturvallisuuspäällikkö, kaupunginkanslia 
Satu Perttunen, työsuojeluvaltuutettu, kaupunginkanslia 
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika 
Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika 
Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi 
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, sote  
Mikko Martikainen, insinööri, sosiaali- ja terveystoimi  
Marjaana Saarela, palvelupäällikkö, Työterveys Helsinki 
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, kasvatus ja koulutus 
Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, kasvatus ja koulutus 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Sari Hildén avasi kokouksen klo 13.35. Käytiin läpi 
esittäytymiskierros ja todettiin henkilöstövaihdokset. Veikko Einolan tilalle 
ryhmän jäseneksi on tullut kehityspäällikkö Jukka Forsman ja Jouni 
Vartiaisen tilalle insinööri Mikko Martikainen. Jo aiemmin, syksyllä 2018, 
Tomi Marjamäen tilalle ryhmän jäseneksi tuli tarkastusinsinööri Petri 
Perkiömäki. Ryhmän kokoonpano päivitetään Helmeen ja kaupungin 
ulkoisille verkkosivuille.  
 

2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio, joka oli lähetetty jo aiemmin 
sähköpostitse ryhmän jäsenten kommentoitavaksi ja julkaistu sen jälkeen 
kaupungin verkkosivuilla.  
 

3. Kiinteistöstrategian, sisäilmaohjelman ja toteutusohjelman tilanne 
Toteutusohjelman laatiminen on loppusuoralla. Kiinteistöstrategia, 
sisäilmaohjelma ja toteutusohjelma menevät kaupunginhallituksen 
käsittelyyn mahdollisesti huhtikuussa. Helsingin vanhemmat ry Helvary on 
ilmaissut kiinnostuksensa osallistua toteutusohjelman laadintaan. 
 

4. Katsaus alatyöryhmien toimintaan 
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1) Toimintamallin uudistusryhmä: Ei merkittävää edistymistä. 
Tapaamisessa 8.2.2019 on käyty läpi kiinteistöstrategian ja 
sisäilmaohjelman toteutusohjelmaan liittyviä asioita. 

2) Viestintätyöryhmä: Ei merkittävää edistymistä. Työ on riippuvainen 
toimintamallin uudistustyöstä. 

3) Koulutusryhmä on tavannut pari kertaa vuoden aikana ja kartoittanut 
henkilöstön koulutustarpeita. Työntekijät ovat toivoneet, että jaettaisiin 
tietoa kaupungin toimintatavoista sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. 
26.3. järjestetään uudentyyppinen sisäilmakoulutus, jossa aamupäivän 
tilaisuus on tarkoitettu kaikille sisäilma-asioista kiinnostuneille ja 
iltapäivän erityisesti esimiehille. Koulutustyöryhmä on päättänyt tilata 
Digitalentsilta sisäilmaan liittyviä opetusvideoita. Lisäksi on kaavailtu, 
että järjestetään vielä ennen kesää Skype-koulutuksia. 

4) Ohjetyöryhmä ei ole kokoontunut edellisen kaupungin sisäilmaryhmän 
kokouksen jälkeen. Seuraava kokous on 10.4. 

 
5. Kaupunkien sisäilmaverkoston kuulumiset 

Käytiin läpi kuntien sisäilmaverkoston laatimaa palvelurakennusten 
ilmanvaihdon käytön yleisohjetta ja perustelumuistiota. Ilmanvaihdon 
käytön yleisohje julkaistiin 14.3.2019 Sisäilmastoseminaarissa ja Hyvä 
sisäilma -suosituksena. Yleisohje löytyy täältä. Yleisohje menee Helsingin 
osalta kaupunkiympäristölautakunnalle tiedoksi. Keskusteltiin 
yleisohjeesta. Kuntien sisäilmaverkosto kokoontuu seuraavan kerran 8.4. 
Vantaalla. 
 

6. Homekoirien käyttö kaupungin rakennuksissa 
Keskusteltiin homekoirien käytöstä kaupungin rakennuksissa. Todettiin, 
että kaupunki voi poikkeustapauksissa käyttää koulutettua homekoiraa 
täydentämässä sisäilmatutkimuksia. Kaupunki on laatinut asiasta 
linjauksen vuonna 2016. Ohjeryhmä päivittää linjauksen, johon kirjataan 
lisäksi, millä ehdoin joku muu taho kuin kaupunki itse voi teettää 
homekoiratutkimuksia kaupungin rakennuksissa. 
 

7. Toimialakohtaisten sisäilmaryhmien kokoonpanot ja tehtävät 
Keskusteltiin toimialakohtaisten sisäilmaryhmien toiminnasta ja siitä, 
pitäisikö ryhmien vetovastuu siirtää kaupunkiympäristön toimialalle. 
Sovittiin, että toimintamallia uudistava työryhmä laatii ehdotuksen 
toimialakohtaisten sisäilmaryhmien roolista ja tehtävistä kaupungin 
sisäilmaryhmälle.   
 

8. Terveet tilat 2028 -foorumi ja Sisäilmastoseminaari 2019 
Keskusteltiin Terveet tilat 2028 -foorumin ja Sisäilmastoseminaarin 
annista. Valtioneuvosto on käynnistänyt Terveet tilat 2028  
-toimenpideohjelmaan liittyvän selvityksen yksityisten ja julkisten 
rakennusten sisäilman laadusta ja sisäilman aiheuttamista 

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/kuntien-ilmanvaihdon-yleisohje-yhtenaistaa-parhaat-kaytannot.html
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terveyshaitoista. Lisätietoa selvityksestä osoitteessa 
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=30101. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
Todettiin, että kaupungin tiloja koskeva jäähdytysohje pitää päivittää 
kesään mennessä. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.59. 

 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=30101

