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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 5.12.2019 klo 13.30–15.30  
Paikka Elimäenkatu 5, 1. krs, kokoustila 108 Rakvaario 
Läsnä Anna Saarinen, varapj., kaupunkiympäristö 
 Anni Turunen, siht., kaupunkiympäristö 
 Toni Lyyski, kaupunkiympäristö 
 Petri Perkiömäki, kaupunkiympäristö 
 Kirsi Teittinen, kaupunkiympäristö 
 Pasi Lönnberg, kaupunkiympäristö 
 Jyrki Wehkalampi, sosiaali- ja terveystoimi 
 Jussi Köntti, kaupunginkanslia 
 Satu Perttunen, kaupunginkanslia 
 Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 
 Mauno Kemppi, kasvatus ja koulutus 

Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 
 Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
 Matti Kuusela, kulttuuri ja vapaa-aika 

Kirsi Torikka-Jalkanen, kaupunkiympäristö 
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Anna Saarinen avasi kokouksen klo 13.36. Saarinen 
ehdotti, että irtaimiston puhdistusohje siirretään käsiteltäväksi seuraavaan 
kokoukseen.  
 

2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Tarkastettiin edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se. Sovittiin, että 
kirjataan tulevaan toimintamalliin kaupungin linja sisäilmakyselyihin.  
 

3. Katsaus alatyöryhmien toimintaan  
Käytiin läpi alatyöryhmien työtä.  
 
1) Toimintamalli- ja viestintätyöryhmä. Saarinen sanoi lähettävänsä 
sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laaditun toimintamallin 
kommentoitavaksi toimialoille vuodenvaihteeseen mennessä. Mietittiin, 
pitäisikö prosessissa olla kohta korjausten suunnitteluvaiheesta ja maininta 
esimerkiksi rakennuslupien hoitamisesta. Toimintamallin prosessikuvaus ja 
sisäilmaviestinnän ohjeluonnos ovat työtilassa kommentoitavina. Käytiin 
läpi viestintäohjetta. Sitä käsitellään joulu-tammikuussa toimialakohtaisissa 
ryhmissä, joihin pyydetään toimialoilta myös viestinnän edustus. 
 
2) Ohjetyöryhmä. Työn alla oleva jäähdytysohje on vielä kesken. Kirsi 
Torikka-Jalkanen näytti, mistä kohtaa sähköisestä huoltokirjasta Bemistä 
löytyvät erilaiset ohjeet, esimerkiksi sisäilmakorjauksiin liittyvät. Bemiin on 
viety vanhoja kaupungin sisäilmaryhmän ohjeita, joiden on katsottu liittyvän 
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kaupunkiympäristön toimintaan. Saarinen ehdotti, että työryhmä miettisi, 
mitä ohjeita pitäisi saada kaikkien saataville ja minne yhteiset ohjeet 
vietäisiin. 
 
3) Koulutustyöryhmä. Jussi Köntti kertoi koulutustyöryhmän kokouksesta, 
jossa Työterveyslaitos oli esitellyt sisäilmaongelmiin liittyvää 
verkkovalmennusta. Koulutustyöryhmä oli pohtinut, mille henkilöstöryhmille 
verkkovalmennus soveltuisi. Kaupungin käyttöön on tulossa yhteinen 
verkkovalmennusalusta, jota voisi soveltaa myös sisäilmakoulutuksissa. 
Köntin mukaan kaksi DigiTalentsin kanssa tehtyä opetusvideota ovat 
valmiit. Kaksi muuta, toiselta toimittajalta tilattavaa videota ovat vielä työn 
alla. Videot katsotaan kaupungin sisäilmaryhmän kokouksessa ennen 
niiden julkaisua.  
 

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
Ideoitiin ensi vuoden toimintaa. Esiin nousivat mm. seuraavat ehdotukset:  

 kaupungin sisäinen sisäilmaseminaari, jossa käydään läpi 
toimintatapoja ja jonne saadaan myös kaupungin johto. Sovittiin, 
että seuraavaan kokoukseen mennessä kootaan ehdotus 
tilaisuuden järjestämisestä vastaavan työryhmän jäsenistä. 

 nykyisten toimintamallien loppuun saattaminen ja niiden 
jalkauttaminen kaupungin henkilöstölle, sisäilmaohjelman 
toteutusohjelman seuranta taulukon avulla 

 tilojen huollon ja siivouksen kuntoon saattaminen ohjeiden 
päivittämisen ja kilpailutusasiakirjojen parantamisen avulla 

 esimieskoulutukset  

 onnistumistarinoiden jakaminen viestinnän tueksi 

 asiantuntijavierailut (Pyydetään kokouksiin edustajia esim. 
Työterveyslaitokselta, aluehallintovirastosta tai jostain toisesta 
kunnasta.) 

 Teamsin käyttöönotto. Sovittiin, että otetaan Teams heti käyttöön 
sisäilmaryhmän keskinäisessä viestinnässä. 

 yhteistyötä HUS:n sisäilmatiimin kanssa 

 kaupungin johdon perehdyttäminen sisäilma-asioihin 

 kaupungin sisäilmaryhmän toiminnan tutuksi tekeminen 

 käyttäjien huolto-ohje 

 verkkosivujen päivitys 
 

5. Muut asiat 
Jussi Köntti siirtyy toisiin tehtäviin. Kaupungin työsuojelupäällikkönä 
aloittaa 7.1.2020 Taija Hämäläinen, joka jatkaa Köntin seuraajana 
kaupungin sisäilmaryhmässä. Soten tilapalvelujen edustajana 
sisäilmaryhmässä jatkaa Kati Hynninen.  
 

6. Kokouksen päättäminen 
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Anna Saarinen päätti kokouksen klo 15.33.   
 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 


