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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 5.3.2020 klo 12.30–14.30  
Paikka Elimäenkatu 5, 1. krs, kokoustila 108 Rakvaario 

Läsnä Anna Saarinen, varapj., kaupunkiympäristö 
 Petra Heinola, siht., kaupunkiympäristö 
 Toni Lyyski, kaupunkiympäristö 
 Petri Perkiömäki, kaupunkiympäristö 
 Pasi Lönnberg, kaupunkiympäristö 
 Taija Hämäläinen, kaupunginkanslia 
 Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 

Seija Laaksonen, sosiaali- ja terveystoimi 
Mauno Kemppi, kasvatus ja koulutus 
Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 

 Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
 Riitta Harju, kaupunkiympäristö 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Anna Saarinen avasi kokouksen klo 12.32. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
 
Jäähdytysohjetta ei ole vielä lähetetty kommentoitavaksi rakennukset ja 
yleiset alueen -palvelukokonaisuuden ylläpidolle ja palvelut ja 
luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluille. Korjataan tieto edellisen 
kokouksen muistioon. Edellisen kokouksen muistio tarkastettiin ja 
hyväksyttiin näillä muutoksilla. 
 

3. Katsaus alatyöryhmien toimintaan 
 
1) Koulutustyöryhmän tilaamista koulutusvideoista kaksi on valmiina, 

kahta muuta viimeistellään. Sisäilmaryhmä katsoi videot yhdessä. 
 
Keskusteltiin videoiden jakelusta. Koska kohderyhmä on kaupungin 
henkilöstö, videot viedään ainakin Helmen sisäilma-aiheisille sivuille. 
Keskusteltiin myös siitä, että henkilöstökoulutuksissa kannattaa kysyä 
palautetta videoista. 
 
Ensimmäiset Teams-koulutukset järjestettiin 12.2. ja 28.2.2020. 
Kumpaankin koulutukseen osallistui noin 10–15 henkeä. Keväällä 2020 
järjestetään yksi perinteinen sisäilmakoulutus työntekijöille ja 
esimiehille, syksylle kaksi. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toivottiin, että 
sisäilmakoulutuksista saataisiin tieto hyvissä ajoin ennen tilaisuuksia: 
syksyn koulutuksista keväällä ja kevään koulutuksista syksyllä. 
 

2) Toimintamalli- ja viestintätyöryhmän työ alkaa olla loppusuoralla. 
Toimintamalli ja viestintäohje on lähetetty kaupungin johdolle 
kommenteille. Todettiin, että molemmista tehdään julkaisut 
todennäköisesti huhtikuussa. 

 
3) Ohjetyöryhmän toiminnasta ei ole uutta kerrottavaa. Lämpöolojen 

hallintaohje on lähdössä kommenteille rakennukset ja yleiset 
alueen -palvelukokonaisuuden ylläpidolle ja palvelut ja 
luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluille. 

 
4. Vuoden 2020 toiminnan suunnittelua 

 
Oodin sisäilmakoulutukset peruuntuivat kaupunkiympäristön toimialan 
viestinnän resurssitilanteen vuoksi. 

 
a. Sisäilmakoulutukset kaupungin luottamushenkilöille 

 
Päätettiin, että toimintamalli esitellään kaikkien toimialojen 
lautakunnille. 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa toimivat noin 10–15 minuutin 
tietoiskut, jotka järjestetään ennen varsinaista kokousta. 
Tietoiskuissa voitaisiin esitellä yhdessä tehtävää sisäilmatyötä ja 
kertoa, miten tilanne on muuttunut aikaisemmasta. Poliitikoille voisi 
tehdä yhden sivun infopaketin, jossa kerrotaan oleellisimmat asiat 
sisäilmaprosessista. Tilaisuuksissa on hyvä kertoa myös 
onnistumisista. 
 
Todettiin, että tietoiskuja kannattaa pitää myös jaostoille, erityisesti 
ympäristö- ja lupajaostolle sekä liikuntajaostolle. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla ja sosiaali- ja terveystoimialalla riittää, että 
asia esitellään lautakunnissa. 
 
Sovittiin, että sisäilmatiimi koordinoi koulutusten järjestämistä. 
Koulutukset järjestetään yhdessä kunkin toimialan tilapalveluiden 
kanssa. Tavoitteena on, että lautakunnissa käydään tämän vuoden 
aikana. Mauno Kemppi lupasi selvittää, milloin kasvatus- ja 
koulutuslautakuntaan voisi mennä pitämään tietoiskun. 
 

b. Kaupungin sisäilmatyön esittelyä Kymppitalossa syksyllä 
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Tavoitteena on, että syksyllä järjestetään sisäilma-aiheinen 
seminaari ja mahdollisesti myös näyttely Kymppi-talossa.  
Näyttelyssä voitaisiin esitellä sisäilma-asiat osana rakennuksen 
elinkaarta. 
 
Sisäilmatiimi pyytää apua toimialan viestinnästä seminaarin ja 
mahdollisen näyttelyn järjestämiseen. 
 

c. Asiantuntijavierailut sisäilmaryhmän kokouksissa 
 
Todettiin, että toimintamallia kannattaa esitellä myös 
toimialakohtaisissa sisäilmaryhmissä. 
 
Keskusteltiin, että ennen sisäilmaryhmän kokousta voisi järjestää 
asiantuntijavierailuita, joihin kutsuttaisiin kokoukseen osallistujien 
lisäksi myös muita aiheesta kiinnostuneita. 
 
Todettiin, että pyydetään asiantuntijat Senaattikiinteistöistä, 
(Es)avista ja THL:stä kertomaan ajankohtaisista sisäilma-asioista. 
Anna Saarinen lupasi olla yhteydessä Senaattikiinteistöihin ja Jari 
Mäenmaa (Es)aviin. 
 
Mietittiin toimintamallin lanseerausta kaupungin työntekijöille. 
Todettiin, että varsinkin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimii 
PowerPoint-esitys, jota valtuutetut voivat esitellä kokouksissa. 
 

5. Muut asiat 
 

a. Irtaimiston puhdistus ja erikoispuhdistus (Riitta Harju) 
 
Riitta Harju esitteli ohjeluonnoksen Irtaimiston puhdistus ja 
erikoispuhdistus. Ohjetta on käyty läpi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan ja kaupunkiympäristön ylläpidon kanssa. Todettiin, että 
ohje on suunnattu kaupungin työntekijöille, mutta se voidaan 
tarvittaessa antaa myös vanhemmille. Palautetta ohjeluonnoksesta 
voi antaa Riitta Harjulle. 
 

b. Väistötilaprosessi (Riitta Harju) 
 
Riitta Harju esitteli Väistötilaprosessi-ohjeen, joka on hyväksytty 
kaupunkiympäristön toimialalla noudatettavaksi. 
 

c. Avoimia työpaikkoja sisäilmatiimissä 
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Sisäilmatiimiin haetaan sisäilma-asiantuntijaa ja 
projektisuunnittelijaa vakituisiin työsuhteisiin.  

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Anna Saarinen päätti kokouksen klo 14.29. 

 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 


