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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 14.9.2020 klo 14–16  
Paikka Teams-kokous 
Läsnä  

Riitta Harju, kaupunkiympäristö  
 Sari Hildén, pj., kymp 
 Pasi Lönnberg, kymp 
 Toni Lyyski, kymp 
 Heidi Nurmonen, kymp 
 Petri Perkiömäki, kymp 
 Anna Saarinen, kymp 
 Kirsi Teittinen, kymp 
 Marianna Tuomainen, kymp 
 Anni Turunen, siht., kymp 

Kati Hynninen, sosiaali- ja terveystoimi 
Aila Hyvönen, sosiaali- ja terveystoimiala 
Tuula Salmivaara-Pesonen, sote 
Matti Kuusela, kulttuuri ja vapaa-aika 
Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
Mauno Kemppi, kasvatus ja koulutus 
Jari Mäenmaa, kasvatus ja koulutus 
Satu Perttunen, kaupunginkanslia 
Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 

 
1. Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14. 
 

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

3. Koronan vaikutukset kaupungin toimintaan 
a. Sari Hildén esitteli talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan 

2021–30 tehtyjä muutoksia.  
b. Marianna Tuomainen esitteli koronatilanteen vuoksi maaliskuussa 

2020 laadittua ohjetta tilojen LVI-järjestelmien käytöstä. Elokuussa 
2020 päivitetty ohje viedään kaupungin koronakoordinaatioryhmään 
päätettäväksi. Ohjeen mukaan kouluissa, päiväkodeissa, 
nuorisotaloissa, kirjastoissa ja toimistorakennuksissa ilmanvaihdon 
käyntiaikoja ei muuteta. Sairaaloissa ja vanhusten 
palvelukeskuksissa ilmanvaihto käy täydellä teholla ympäri 
vuorokauden. Terveyskeskuksissa ilmanvaihto on päällä ympäri 
vuorokauden mutta puolella teholla toiminnan ulkopuolisena aikana. 
Päivitetyssä ohjeessa otetaan huomioon WHO:n ja Rehvan 
(Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liiton) suositukset tarpeenmukaisen 
ilmanvaihdon ohjaukselle koronapandemian aikana.  
 

4. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet  
-palvelukokonaisuuden organisaatiouudistus  
Sari esitteli organisaatiouudistusta, joka on käynnissä kaupunkiympäristön 
toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudessa. 
Uudistuksessa tiloihin liittyvät toiminnot ja infraan liittyvät toiminnot 
eriytetään omiksi palveluikseen. Uudistuksen tarkoituksena on sujuvoittaa 
toimitilaprosessia sekä parantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön ja muiden 
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toimialojen välillä. Matti Kuusela kertoi, että kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan hallinnossa on myös käynnissä organisaatiouudistus, jossa 
tilapalvelut ja kehittämispalvelut sulautetaan muihin hallinnon palveluihin.  
 

5. Kaupungin yhteiset tavoitteet väistötilaprosessissa, tapaus Metsolan 
ala-aste 
Sari kävi läpi väistötilaan siirtymisen periaatteita sekä Metsolan ala-asteen 
väistötilaprosessia. Koulu joutui siirtymään väistöön laajojen kattovuotojen 
vuoksi, mutta väistötilojen käyttöönotto viivästyi tilojen muutostöitä 
koskevan lupaprosessin venymisen vuoksi. Keskusteltiin siitä, miten 
vastaavilta tilanteita vältyttäisiin jatkossa ja miten väistötilaprosessin 
osapuolten (rya, kasko, rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut) välistä 
yhteistyötä voitaisiin parantaa. Toni Lyyski otti esiin, että kokonaisuuden 
hallinta on hankalaa, jos viranomaisille toimitetaan dokumentteja vähitellen 
ja vasta lausuntojen antamisen jälkeen. Petri Perkiömäki kertoi, että 27.8. 
pidetyssä ympäristö- ja lupajaoston kokouksessa asia jäi pöydälle, koska 
poliitikot kokivat, että selvitykset olivat riittämättömiä. Sarin mukaan uusia 
dokumentteja toimitetaan sitä mukaa, kun viranomaiset esittävät 
selvityspyyntöjä. Sari toi esiin, että aiemmin ei vaadittu lupaa väistötilojen 
käyttötarkoituksen muutoksille vaan asiat sovittiin neuvottelemalla. Nyt 
vaikutelma on, että kaikki katsovat asiaa omasta näkökulmastaan ja 
varmistelevat omaa toimintaansa, mikä voi vaikeuttaa varsinaisen 
tavoitteen toteutumista. Petri sanoi, että jatkossa tarvitaan säännöllisiä 
keskusteluja väistötilaprosessin osapuolten välillä.  
 

6. Irtaimiston puhdistuksen ja erikoissiivouksen periaatteet  
Riitta Harju esitteli irtaimiston puhdistuksen ja erikoissiivouksen 
periaatteista laadittua ohjeluonnosta. Sovittiin, että ohjetta voi 
kommentoida Teamsissa kahden viikon ajan. Ohje hyväksytään 
seuraavassa kaupungin sisäilmaryhmässä. Sari sanoi, että tarvitaan 
viestintäsuunnitelma ohjeen jalkauttamiseksi.  
 

7. Lämpötilojen hallintaan laaditun ohjeen hyväksyminen 
Päätettiin, että muokataan ohjetta vielä uusimpien kommenttien pohjalta ja 
hyväksytään se seuraavassa kaupungin sisäilmaryhmän kokouksessa. 
Enempää kommentteja ei oteta vastaan.  
 

8. Toimialakohtaisten sisäilmaryhmien toiminta  
Mauno Kemppi kertoi, että kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmaryhmän 
toiminta jatkuu muuten ennallaan, mutta kokouksia isolla porukalla on 
harvemmin ja ne valmistelee pienempi ryhmä, jotta kokoukset saadaan 
tiiviimmiksi ja sujuvimmiksi. Tarkoituksena on saada ylläpitoa enemmän 
mukaan ryhmän toimintaan.  
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Markus Terämaa kertoi, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
sisäilmaryhmä on kokoontunut viimeksi 7.9. Kokouksessa keskusteltiin 
mm. rakentamisohjelmaan tulleista muutoksista ja hankkeiden 
viivästymisestä.   
 
Sosiaali- ja terveystoimen sisäilmaryhmä ei ole kokoontunut. Aila Hyvönen 
kertoi, että keskusteluja ryhmän tulevaisuudessa on käynnissä soten 
sisällä ja sisäilmaprosessit ovat edenneet hyvin, vaikka ryhmä ei ole 
kokoontunutkaan.  
 

9. Ohje selvityspyyntöihin vastaamisesta Ahjossa  
Aihe siirrettiin ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 
 

10. Kaupungin sisäilmaryhmän toiminta loppuvuoden aikana 
Anna Saarinen on yhteydessä toimialojen edustajiin luottamushenkilöiden 
sisäilmakoulutusten järjestämiseksi ja laittaa aiheesta sekä muista asioista 
Teamsiin viestiä.  
 

11. Muut asiat  
 Sisäilmatiimin henkilöstöasiat – uusi sisäilma-asiantuntija Heidi Nurmonen 

esittäytyi. 

 Kaupungin sisäilmasivujen päivitysasia siirtyi seuraavaan kokoukseen. 

 Kuntien sisäilmaverkosto järjestää marraskuussa työpajan, johon toivotaan 

ympäristöterveyden ja terveydenhuollon edustajien osallistumista. Anna 

Saarinen välittää kutsun Helsingin edustajille. 

 Toni Lyyski on poissa 5.10.2020–17.1.2021. Häntä sijaistaa Hannele Nurminen. 
 

12. Kokouksen päättäminen 

Sari päätti kokouksen klo 16.01. 
 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 

 
 


