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Täydennetty 8.11.2019 kohtaa 5  
 
KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 10.9.2019 klo 13–16  
Paikka Elimäenkatu 5, 1. krs, kokoustila 108 Rakvaario 

Läsnä Anna Saarinen, varapj., kaupunkiympäristö 
 Anni Turunen, siht., kaupunkiympäristö 
 Toni Lyyski, kaupunkiympäristö 
 Petri Perkiömäki, kaupunkiympäristö 
 Jukka Forsman, kaupunkiympäristö 
 Aila Hyvönen, sosiaali- ja terveystoimi 
 Jyrki Wehkalampi, sosiaali- ja terveystoimi 
 Jussi Köntti, kaupunginkanslia 
 Satu Perttunen, kaupunginkanslia 
 Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 
 Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 
 Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 

Hannu Kurki, kaupunkiympäristö 
 Kirsi Torikka-Jalkanen, kaupunkiympäristö 
 Jukka-Pekka Paasivaara, kaupunkiympäristö 
 Petra Heinola, kaupunkiympäristö  
 

1. Kokouksen avaus 
Varapuheenjohtaja Anna Saarinen avasi kokouksen klo 13.01. Vaihdettiin 
esityslistasta poiketen kohtien 3 ja 4 järjestystä. 
 

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

3. Kiinteistöstrategian tilanne 
Kaupunkiympäristön toimialan erityissuunnittelija Hannu Kurki esitteli 
kiinteistöstrategian tilannetta. Kaupunginhallitus hyväksyi 
kiinteistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaohjelman ja niiden toteutusohjelman 
kesäkuussa. Varsinainen kiinteistöstrategia valmistellaan loppuvuoden 
2019 aikana. Valmistelua ohjaa pormestarin vetämä ohjausryhmä. Työhön 
on palkattu ulkopuolinen projektinvetäjä. Vetovastuu on 
kaupunkiympäristön toimialan teknisellä johtajalla.  
 

4. Katsaus alatyöryhmien toimintaan 
1) Toimintamallityöryhmä on jatkanut sisäilmaongelmien 

ratkaisuprosessin kehittämistä. Prosessikuvaus vaatii vielä 
hienosäätöä. Ideana on, että kuvaukseen linkitetään tarkentavia 
alaohjeita. Käytiin myös läpi viestintäohjeen runkoa ja asioita, jotka on 



 

MUISTIO 
 
16.9.2019 

 2 (3) 

   
 

 

   

 

tarkoitus sisällyttää viestintäohjeeseen. Sovittiin, että prosessikuvausta 
käsitellään seuraavassa kaupungin sisäilmaryhmässä.  

2) Koulutustyöryhmä on järjestämässä sisäilmakoulutuksia 10.10. ja 
25.11. Kummankin koulutuspäivän aamupäivät ovat avoimia kaikille 
työntekijöille ja esimiehille. Ensimmäisen koulutuspäivän iltapäivä on 
tarkoitettu muille paitsi kasvatuksen ja koulutuksen esimiehille ja toisen 
koulutuspäivän iltapäivä on tarkoitettu kasvatuksen ja koulutuksen 
esimiehille. 5.11. järjestetään Skype-kokouksena tietoisku yleisimmistä 
sisäilmaongelmista ja 18.11. sisäilman terveysvaikutuksista. Digi 
Talents Helsinki on ollut tuottamassa ensimmäistä opetusvideota siitä, 
miten jokainen työntekijä voi vaikuttaa omalla toiminnallaan sisäilmaan. 
Toinen video on tekeillä kaupungin toimintatavoista. Myös muita 
opetusvideoita on suunnitteilla. On ollut puhetta myös kaupungin 
sisäisen sisäilmaseminaarin järjestämisestä.  

3) Ohjetyöryhmä on viimeistellyt käyttäjien muistilistan, joka hyväksyttiin. 
Muistilista viedään Helmen sisäilmasivuille. Sisäilma-asiantuntija Kirsi 
Torikka-Jalkanen esitteli jäähdytysohjeen valmistelun tilannetta.  

 
5. Radonin mittaaminen kaupungin kiinteistöissä (Petra Heinola ja 

Jukka-Pekka Paasivaara) 
Kaupunkiympäristön toimialan sisäilmatiimin projektiasiantuntija Jukka-
Pekka Paasivaara ja projektikoordinaattori Petra Heinola kertoivat 
radonmittauksista. Viime talvena radonia mitattiin 55 päiväkodissa ja 
kuudessa muussa kohteessa. Radonpitoisuuden viitearvo ylittyi 
kahdeksassa kohteessa. Tänä talvena mittauksia jatketaan päiväkodeissa 
ja laajennetaan leikkipuistorakennuksiin. Mittaukset on tarkoitus toteuttaa 
siten, että mittauspurkit toimitetaan kohteen esimiehille, jotka sijoittavat ne 
mitattaviin kohteisiin. Mittausten päätyttyä kohteen esimies lähettää purkit 
takaisin Stukiin. Keskusteltiin säteilylain uudistuksen vaikutuksista ja 
pohdittiin sitä, miten radonmittaukset toteutetaan kaupungin 
rakennuksissa. Lisätietoa säteilylainsäädännön uudistuksesta: 
https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus 
 

6. Tilojen terveellisyyden arviointi ja mahdolliset toimenpiteet 
Jari Mäenmaa alusti keskustelua siitä, miten toimitaan, jos tiloista on 
sisäilmaongelmien takia siirryttävä muualle. Keskusteltiin 
väistötilaprosessista ja sen kehitystarpeista. Nyt laaditussa prosessissa ei 
ole määritelty terveydenhuollon tai työsuojelun roolia ongelmien 
vakavuuden ja tarvittavien toimien arvioinnissa. Sisäilmaohjelman 
toteutusohjelmaan on kirjattu, että laaditaan väistötilaprosessi akuutteja 
tilanteita varten. Tarkoitus on kuvata väistötiloihin siirtymisen 
päätösprosessi ja etsiä keinoja, joiden avulla väistötiloihin voitaisiin 
akuuteissa tilanteissa siirtyä nykyistä nopeammin. Sovittiin, että välitetään 
väistötilaprosessia koskevat kehitysehdotukset tiedoksi prosessia 
valmisteleville tahoille, jotka voisivat myös tavata vielä eri toimialojen 
tilapalvelujen edustajia.  

https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus


 

MUISTIO 
 
16.9.2019 

 3 (3) 

   
 

 

   

 

 
7. Muut esille tulevat asiat  

a. Anna Saarinen esitteli viranomaisilta saatuja päätöksiä kaupungin 
antamista selvityksistä, jotka koskivat Puotilan ala-astetta. 

b. Anna Saarinen esitteli rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa 
olevien kaupunkiympäristön työntekijöiden lopputöiden aiheita. 
  

8. Kokouksen päättäminen 
Anna Saarinen päätti kokouksen klo 15.49. 

 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 


