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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 16.5.2019 klo 8.30–11  
Paikka Elimäenkatu 5, 1. krs, kokoustila 108 Rakvaario 

Läsnä Sari Hildén, pj., kaupunkiympäristö 
 Anna Saarinen, varapj., kaupunkiympäristö 
 Anni Turunen, siht., kaupunkiympäristö 
 Kirsi Teittinen, kaupunkiympäristö  

Marianna Tuomainen, kaupunkiympäristö 
 Riitta Harju, kaupunkiympäristö 
 Kirsi Torikka-Jalkanen, kaupunkiympäristö 
 Toni Lyyski, kaupunkiympäristö 
 Pasi Lönnberg, kaupunkiympäristö 
 Petri Perkiömäki, kaupunkiympäristö 
 Osmo Kittilä, sosiaali- ja terveystoimi 
 Aila Hyvönen, sosiaali- ja terveystoimi 
 Kati Hynninen, sosiaali- ja terveystoimi 
 Jyrki Wehkalampi, sosiaali- ja terveystoimi 
 Jussi Köntti, kaupunginkanslia 
 Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 
 Mauno Kemppi, kasvatus ja koulutus 
 Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 
 Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
 

1. Kokouksen avaus 
Sari Hildén avasi kokouksen klo 8.32. 
 

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

3. Katsaus alatyöryhmien toimintaan  
Viestintätyöryhmä ja toimintamallia uudistava työryhmä yhdistetään 
yhdeksi työryhmäksi. Toimintamallia uudistava työryhmä on käynyt läpi eri 
toimialojen ratkaisuprosesseja ja tehnyt kyselyn toimialakohtaisten 
sisäilmaryhmien jäsenille. Kyselyyn tuli 25 vastausta. Käytiin läpi kyselyn 
tuloksia. Kysely on työtilassa. Toimintamallityöryhmällä on seuraava 
kokous 5.6. 
 
26.3. järjestettiin kaksi sisäilmakoulutusta, joista aamupäivän tilaisuus oli 
kaikille avoin peruskoulutus ja iltapäivän esimiehille suunnattu koulutus. 
Koulutuksista saatiin hyvää palautetta. Koulutusryhmä on tilannut kaksi 
opetusvideota, joista ensimmäinen on tarkoitus julkaista elokuussa. Siinä 
käydään läpi toimia, joiden avulla työntekijä voi itse vaikuttaa sisäilmaan. 
 



 

MUISTIO 
 
3.6.2019 

 2 (2) 

   
 

 

   

 

Ohjeryhmä on päivittänyt tilojen käyttäjille laaditun ohjeen hyvän sisäilman 
ylläpitämiseksi. Käytiin läpi ohjetta ja keskusteltiin siitä. Ohjeeseen 
tehdään muutokset käydyn keskustelun pohjalta ja muokattu ohje viedään 
työtilaan ja hyväksytään seuraavassa sisäilmaryhmän kokouksessa. 
 
Keskusteltiin myös tilojen jäähdytysohjeen laatimisesta. Päivitetään 
yleisohje jäähdytyksestä, soten erikoistiloille tulee oma jäähdytysohje. 
Ohjeet pyritään saamaan valmiiksi syksyyn mennessä. Kirsi Torikka-
Jalkanen vetää ohjeiden laatimistyötä. Jäähdytysohjeen materiaali on viety 
sisäilmaryhmän työtilaan. 
 

4. Smart & Clean -hanke (Marianna Tuomainen) 
Kaupunkiympäristön johtava asiantuntija Marianna Tuomainen esitteli 
Smart & Clean -hanketta, jossa Helsingistä on mukana neljä oppilaitosta.  
 

5. Muovipäällysteisten lattioiden tutkimushanke (Riitta Harju) 
Sisäilma-asiantuntija Riitta Harju esitteli muovipäällysteisten lattioiden 
tutkimushanketta, jonka ensimmäisessä vaiheessa Helsinki oli mukana. 
Hankkeen havainto oli, että muovipäällysteisen liimatun lattiarakenteen 
vaurioitumisen keskeisin tekijä on alkalinen kosteus. Asia pitää ottaa 
huomioon kaupungin ohjeistuksessa. 
 

6. Muut esille tulevat asiat  
a. Kaupunkiympäristön sisäilma-asiantuntijat ovat 

rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa. Tekeillä olevat RTA-työt 
päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa. 

b. Keskusteltiin siitä, että aluehallintovirasto pyytää yleensä 
terveydellisten merkitysten arviointia tiloja koskeviin selvityksiin. 
Nämä vaativat altistumisolosuhteiden arvioinnin, joita kaupunki ei 
vielä systemaattisesti teetä sisäilmatutkimusten yhteydessä. 
Tilanteen selkeyttämiseksi on tarve tavata avin edustajia. Sovittiin 
että kasko kutsuu kokouksen koolle. Jari Mäenmaa on yhteydessä 
aviin.   

c. Sovittiin syksyn kokousajat, jotka ovat 
i. ti 10.9. klo 13–16  
ii. to 24.10. klo 13–16 
iii. to 5.12. klo 13.30–15.30     

 
7. Kokouksen päättäminen 
Sari Hildén päätti kokouksen klo 10.58. 

 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 


