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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 27.4.2020 klo 14–15.30  
Paikka Teams-kokous 
Läsnä Sari Hildén, pj., kaupunkiympäristö 

Anna Saarinen, varapj., kaupunkiympäristö 
Anni Turunen, siht., kaupunkiympäristö 

 Toni Lyyski, kaupunkiympäristö 
 Petri Perkiömäki, kaupunkiympäristö 
 Pasi Lönnberg, kaupunkiympäristö 
 Taija Hämäläinen, kaupunginkanslia 
 Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 

Aila Hyvönen, sosiaali- ja terveystoimi 
Kati Hynninen, sosiaali- ja terveystoimi 
Tuula Salmivaara-Pesonen, sosiaali- ja terveystoimi 
Mauno Kemppi, kasvatus ja koulutus 
Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 
Matti Kuusela, kulttuuri ja vapaa-aika 

 Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
   

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Sari Hildén avasi kokouksen klo 14. 
 

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

3. Ajankohtaiset asiat 
 

a. Ryhmän ja alatyöryhmien kokoonpanot 

Käytiin läpi kaupungin sisäilmaryhmän ja alatyöryhmien 
kokoonpanot. Sovittiin, että jokainen voi välittää kesäkuun 
kokouksen kutsun sijaiselleen. Toimintamalli- ja viestintätyöryhmä 
lakkautettiin, koska ryhmä on saanut työnsä valmiiksi.    
 

b. Kaupungin tilojen ylläpito koronatilanteen aikana 

Pasi Lönnberg kertoi ylläpidon kuulumiset koronatilanteen aikana. 
Ylläpidon toiminta ei ole muuttunut kovin paljon, mutta esimerkiksi 
terveysasemilla, sairaaloissa ja vanhusten palvelukeskuksissa 
tehdään vain välttämättömimmät korjaukset. Isännöitsijät 
työskentelevät etänä kuten muutkin. Talotiedot-palvelussa on 
julkaistu kaupungin toimintaohje siitä, miten kaupungin toimipisteitä 
ylläpidetään ja tutkitaan koronaepidemian aikana.  
 

c. Kaupungin toimitilastrategian tilanne 
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Kiinteistöstrategian nimi muuttui alkuvuonna 2020 
toimitilastrategiaksi. Sari Hildén esitteli työn etenemistä. Kaupungin 
toimitilaprosessissa on todettu erilaisia ongelmia esimerkiksi 
palvelutarpeiden ennakoinnissa. Myös kiinteistöjen omistajuus on 
epäselvä, tilahankkeet kestävät liian kauan jne. Toimitilastrategia 
alkaa olla valmis. Tavoitteena on saada se päätöksentekoon 
kaupunginhallitukseen ennen kesälomakautta.  
 

4. Vuoden 2020 toiminnan suunnittelua 
 

a. Sisäilmakoulutukset kaupungin luottamushenkilöille 
Anna Saarinen esitteli alustavaa suunnitelmaa luottamushenkilöiden 
sisäilmakoulutuksista. Jaoston ja/tai lautakunnan jäsenten 
koulutuksen voisivat vetää toimialan sisäilmaryhmässä istuva 
sisäilma-asiantuntija sekä sisäilmatiimin päällikkö. Koulutukset 
pidetään syksyllä. Anna Saarinen lupasi lähettää kutsut 
suunnittelukokouksiin. 

 
b. Kaupungin sisäilmatyön esittelyä Kymppitalossa syksyllä 

Anna Saarinen sanoi, että koronatilanteen vuoksi ei ole suunnitteilla 
suurta seminaaria mutta pyritään järjestämään jotain.  
 

c. Asiantuntijavierailut sisäilmaryhmän kokouksissa 
Keskusteltiin siitä, että syksyn kolmessa kokouksessa voisi vierailla 
yksi kutsuvieras kussakin.  
 

5. Viranomaisten selvityspyyntöihin vastaaminen 

Anna Saarinen alusti keskustelua siitä, miten tulisi vastata viranomaisten 
selvityspyyntöihin. Ehdotettiin, että se, joka saa selvityspyynnön, ryhtyy 
koordinoimaan siihen vastaamista. Sari ehdotti, että Anna käynnistää 
ohjeen laatimisesta keskustelun kaupungin sisäilmaryhmän Teamsissa. 
Ohje toimitetaan lopuksi toimialoille ja kaupungin kirjaamoon.  
 

6. Muut asiat 
 

a. Ohje lämpötilojen hallintaan 
Anna Saarinen selvittää, missä vaiheessa ohjeen valmistelu on. 
 

b. Syksyn kokousajat 

Sovittiin, että syksyllä kokoonnutaan kolme kertaa. Kokoukset 
järjestetään syyskuun alussa, lokakuun puolessavälissä ja marras-
joulukuun vaihteessa. Sopivia kokousaikoja selvitetään 
verkkokyselyn avulla.  
 

7. Kokouksen päättäminen 
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Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.30. 
   
 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 


