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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 29.1.2020 klo 13–15  
Paikka Elimäenkatu 5, 1. krs, kokoustila 108 Rakvaario 
Läsnä Anna Saarinen, varapj., kaupunkiympäristö 
 Anni Turunen, siht., kaupunkiympäristö 
 Toni Lyyski, kaupunkiympäristö 
 Kirsi Teittinen, kaupunkiympäristö 
 Pasi Lönnberg, kaupunkiympäristö 
 Taija Hämäläinen, kaupunginkanslia 
 Satu Perttunen, kaupunginkanslia 
 Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 
 Tuula Salmivaara-Pesonen, sosiaali- ja terveystoimi 
 Aila Hyvönen, sosiaali- ja terveystoimi 
 Kati Hynninen, sosiaali- ja terveystoimi  

Mauno Kemppi, kasvatus ja koulutus 
Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 

 Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
 Kirsi Torikka-Jalkanen, kaupunkiympäristö 
 

1. Kokouksen avaus 
Anna Saarinen avasi kokouksen klo 13.05. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Jatketaan Teamsin käyttöä pääasiallisena viestintäkanavana mutta 
säilytetään Helmen työtila arkistokäytössä. Sovittiin, että viedään vuoden 
2019 muistiot Teamsiin. Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 
muistio.  
 

3. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen 
Käytiin läpi viime vuoden toimintakertomusta. Hyväksyttiin teksti muilta 
osin mutta korjattiin siihen tieto, että Skype-koulutukset siirrettiin tälle 
vuodelle ja ne järjestetään Teams-koulutuksina. 
 

4. Katsaus alatyöryhmien toimintaan 
 
1) Koulutustyöryhmää vetää jatkossa kaupunginkanslian 
työsuojelupäällikkö Taija Hämäläinen. Keväällä 2020 järjestetään yksi 
sisäilmakoulutus työntekijöille ja esimiehille, syksylle kaksi. Konsepti on 
sama kuin ennen. Teams-koulutuksia järjestetään 12.2., jolloin aiheena on 
Helsingin toimintatavat sisäilma-asioissa ja 28.2., jolloin aiheena on 
sisäilman terveysvaikutukset. Kaksi koulutusvideota on valmiina, kahden 
videon kuvaukset ovat työn alla.  
 



 

MUISTIO 
 
12.3.2020 

 2 (2) 

   
 

 

   

 

2) Toimintamalli- ja viestintätyöryhmä on järjestänyt kaikille toimialoille 
kokoukset, joissa on käyty läpi sisäilmaviestinnän ohjetta ja toimintamallia 
sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Toimintamallista on laadittu laajempi 
kokonaisuus, joka on nimeltään Helsingin toimintatavat sisäilma-asioissa. 
Käytiin kyseistä asiakirjaa läpi. Viimeisestä luvusta eli luvusta 6 puuttuu 
vielä muutama alaluku. Molemmat asiakirjat ovat Teamsissa.  
 
Kaupungin sisäilmaryhmä hyväksyi Helsingin toimintatavat sisäilma-
asioissa ja kaupungin sisäilmaviestinnän ohjeen. Sovittiin, että asiakirjat 
lähetetään vielä toimialajohtajille kommenteille.  
 
3) Ohjetyöryhmä on laatinut luonnoksen jäähdytysohjeesta. Kirsi Torikka-
Jalkanen esitteli ohjeen tilannetta. Jäähdytysohje lähetetään 
kommentoitavaksi rakennukset ja yleiset alueen -palvelukokonaisuuden 
ylläpidolle ja palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluille. 
Torikka kertoi, että ohjeessa on ristiriita kaupunkiympäristön toimialan LVI-
ohjeen kanssa, joka linjaa, että sisäilmaluokkaa S2 noudatetaan vain 
rakennuksissa, joissa on toimintaa ympärivuorokautisesti. Ohjeiden 
ristiriidan ratkaisemista selvitetään.  
  

5. Vuoden 2020 toiminnan suunnittelua 
 
Keskusteltiin ryhmän tulevasta toiminnasta ja käytiin läpi edellisessä 
kokouksessa annettuja ehdotuksia. Koulutustyöryhmä ja ohjetyöryhmä 
jatkavat toimintaansa kuten tähänkin saakka. Maaliskuussa on tarkoitus 
järjestää kaupunkiympäristön johdolla sisäilmatilaisuuksia Oodissa. 
Keskusteltiin siitä, miten päivitettyjä toimintatapoja voitaisiin jalkauttaa 
kaupungin työntekijöille. Ehdotettiin, että lautakuntien kokousten 
yhteydessä voitaisiin järjestää tietoiskuja sisäilma-asioista. Sovittiin, että 
aletaan heti selvittää tämäntyyppisten infojen toteutusta. Kaupungin oman 
sisäilma-aiheisen seminaarin järjestämisen vaihtoehtona on järjestää sen 
tarjontaa pienemmissä osissa esim. Oodin tilaisuuksien ja työntekijöiden 
koulutusten yhteydessä. 
 

6. Muut asiat 
a. Irtaimiston puhdistusohjeen käsittely siirtyy seuraavaan 

kokoukseen. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Anna Saarinen päätti kokouksen klo 15. 

 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 


