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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 24.10.2019 klo 13–15  
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 
 Kirsi Teittinen, kaupunkiympäristö 
 Pasi Lönnberg, kaupunkiympäristö 
 Aila Hyvönen, sosiaali- ja terveystoimi 
 Osmo Kittilä, sosiaali- ja terveystoimi 
 Tuula Salmivaara-Pesonen, sosiaali- ja terveystoimi 
 Jussi Köntti, kaupunginkanslia 
 Satu Perttunen, kaupunginkanslia 
 Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 
 Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 
 Vera Schulman, kasvatus ja koulutus 
 Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
 

1. Kokouksen avaus 
Varapuheenjohtaja Anna Saarinen avasi kokouksen klo 13.02. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Saarinen ehdotti, 
että lisätään kaupungin tiloissa tehtäviä radonmittauksia käsittelevään 
kohtaan, että keskusteltiin säteilylain uudistuksen vaikutuksista ja pohdittiin 
sitä, miten radonmittaukset toteutetaan kaupungin rakennuksissa. 
 

3. Katsaus alatyöryhmien toimintaan 
 
a. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laaditun kaupungin 

toimintamallin ja viestintäohjeen päivittäminen  
Anna Saarinen kertoi, että sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laadittua 
toimintamallia on työstetty sekä alatyöryhmän että sisäilmatiimin voimin. 
Toimintamalliluonnosta on esitelty kaupungin työsuojelun työryhmässä, 
ympäristöpalveluiden kanssa on sovittu työpaja ja Helsingin vanhemmat 
Helvary ry:n edustajilta kysytään kommentteja. Käytiin läpi 
toimintamallia ja siitä laadittua taulukkoa sekä sovittiin, että kaupungin 
sisäilmaryhmän jäsenet kommentoivat sisältöä loka-marraskuun 
vaihteessa Anna Saariselle ja Anni Turuselle. Jussi Köntti ehdotti, että 
sisäilmakyselyjen teettämisen periaatteista voisi kertoa 
toimintamallissa. Anni Turunen kertoi, että kaupungin sisäilmaviestinnän 
ohjeesta on laadittu ensimmäinen luonnosversio.    
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b. Kaupungin työntekijöille järjestettävien sisäilmakoulutusten 

kehittäminen 
Jussi Köntti kertoi, että 10.10. järjestetyssä kaupungin työntekijöiden 
sisäilmakoulutuksessa oli ollut aamupäivän osuudessa noin 30–40 
osallistujaa. Esimiesten koulutuksessa iltapäivällä osallistujia oli ollut 
alle kymmenen. Köntti esitteli sisäilmaongelmien ratkaisuprosessista 
tehtyä animaatiota ja kertoi tekeillä olevista opetusvideoista. 

 
c. Kaupungin sisäilmaryhmän laatimien ohjeiden päivittäminen 

Ohjetyöryhmä ei ole kokoontunut.  
 

4. Kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman toteutusohjelman 
toteuttaminen 
Käytiin läpi sitä, missä vaiheessa toteutusohjelmaan listattujen 
toimenpiteiden toteuttaminen on.  

   
5. Sisäilmakyselyt henkilöstölle ja asiakkaille, vastaus 

valtuustoaloitteeseen 
Kristillisten valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen säännöllisten 
sisäilmakyselyjen toteuttamisesta kaupungin toimipisteiden työntekijöille ja 
asiakkaille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja 
terveystoimiala ovat laatineet lautakunnilleen vastaukset aloitteeseen. 
Keskusteltiin aiheesta. Markus Terämaa ehdotti, että sisäilmaan liittyvistä 
olosuhdehaitoista ja oireista kysyttäisiin esimerkiksi kahden vuoden välein 
tehtävässä työterveyskyselyssä. Nykyisten kyselyjen vastausprosentit ovat 
usein melko alhaisia, joten ei ehkä kannata kehittää jälleen uutta kyselyä. 
Marjaana Saarela sanoi, kyselyt toimivat parhaiten tilanteissa, joissa 
ongelmien syy on epäselvä. Saarelan mielestä olisi hyvä, jos kysely 
keskittyisi koettuihin olosuhdehaittoihin. Tuula Salmivaara-Pesonen kertoi 
kouluterveyskyselystä ja sanoi, että siinä kysytään jo oppilailta koulun 
olosuhteista. Pasi Lönnberg ehdotti, että kaupungin toimipisteissä voisi olla 
kyselyautomaatteja, joiden avulla voisi antaa palautetta sisäilmasta. Anna 
Saarinen muistutti, että kyselyt ovat vain täydentävää tietoa ja että 
rakennusten kuntoa on arvioitava ensisijaisesti rakennuksiin kohdistuvien 
tutkimusten avulla.  
 

6. Kuntien sisäilmaverkoston kuulumiset 
Anna Saarinen kertoi, että kuntien sisäilmaverkosto järjestää loppuvuoden 
ja ensi kevään aikana neljä työpajaa, joiden aiheena ovat kiinteistönhoito, 
siivous, vuosikorjaukset ja käyttäjien toiminta. Tilaisuuksien käytännön 
toteutuksesta vastaa Espoon kaupunki, joka lähettää kutsut työpajoihin.  
 

7. Radonpitoisuuden mittaaminen Helsingissä  
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Anna Saarinen kertoi, että kaupungin toimipisteiden radonmittausprojekti 
etenee aikataulussa. Kaupunkiympäristön sisäilmatiimi on keskustellut 
kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveystoimialan ja 
keskushallinnon kanssa mittausten käytännön toteutuksesta. Markus 
Terämaa sanoi, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kohteissa pitäisi 
sopia joku yhteyshenkilö, jolle mittauspurkit lähetetään, koska esimies ei 
välttämättä työskentele kohteessa, jossa mittauksia tehdään.  
 

8. Työpajat ja muut tapahtumat 
a. Sisäilmayhdistys koordinoi 2.10.2019 järjestetyn työpajan 

lattiarakenteiden päällystämisen ja tutkimisen kehitystarpeista. 
Työpajan materiaali on Helmen työtilassa.  

b. Kaupunkiympäristön sisäinen pienten korjaushankkeiden työpaja 
järjestettiin 3.10.2019. Anna Saarinen esitteli lyhyesti työpajan antia. 

c. Sisäilmastoseminaari 2020 järjestetään Vantaalla 10.3.2020. 
Esitysehdotukset tulee antaa 7.11.2019 mennessä. 

d. Terveet Tilat 2028 -ohjelma järjestää Suomessa yhdeksän 
työpajatilaisuutta. Pääkaupunkiseudun tilaisuus järjestetään 
11.3.2020. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Sovittiin, että pidetään ensi vuoden ensimmäinen kokous keskiviikkona 
29.1. klo 13–15. Joulukuussa on vielä yksi kokous. Anna Saarinen päätti 
kokouksen klo 14.53.  

    
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 


