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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 12.10.2020 klo 14.15–16  
Paikka Teams-kokous 
Läsnä 

Riitta Harju, kaupunkiympäristö  
 Sari Hildén, pj., kymp 
 Hannele Nurminen, kymp 
 Petri Perkiömäki, kymp 
 Anna Saarinen, kymp 
 Kirsi Teittinen, kymp 
 Anni Turunen, siht., kymp 

 
 

 

Kati Hynninen, sosiaali- ja terveystoimi 
Aila Hyvönen, sosiaali- ja terveystoimiala 
Tuula Salmivaara-Pesonen, sote 
Markus Terämaa, kulttuuri ja vapaa-aika 
Mauno Kemppi, kasvatus ja koulutus 
Marja Paukkonen, kasvatus ja koulutus 
Satu Perttunen, kaupunginkanslia 
Taija Hämäläinen, kaupunginkanslia 
Marjaana Saarela, Työterveys Helsinki 

1. Kokouksen avaus ja keskustelua Senaatti-kiinteistöjen 
toimintamallista 
Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.15. Keskusteltiin Senaatti-kiinteistöjen 
sisäolosuhteiden erityisasiantuntijan Anne Korven esityksestä, joka 
järjestettiin Teamsissa juuri ennen kokousta.  
 

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

3. Kuntien sisäilmaverkoston kuulumiset 
Anna Saarinen kertoi, että kuntien sisäilmaverkosto järjestää Espoossa 
7.12. klo 12–16 työpajan, johon on tulossa kutsu terveys- ja ympäristöalan 
asiantuntijoille.   
 

4. Kaupungin uusien ohjeiden läpikäyntiä 
a. Riitta Harju esitteli esimiehen tarkastuslistan, jota käytetään 

sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin alkuvaiheessa. Marja 
Paukkonen oli huolissaan siitä, kuormittaako tarkastuslistan 
laatiminen liikaa esimiehiä. Kati Hynninen kertoi, että tarkastuslista 
on jo käytössä sosiaali- ja terveystoimessa ja se on koettu siellä 
hyödylliseksi. Satu Perttula ja Mauno Kemppi toivat esiin, että 
tarkastuslista on esimiehen apuväline ja se pitäisi lanseerata 
sellaisena. Sovittiin, että ohje viedään saatteen kanssa kaupungin 
Helmen sisäilmasivuille. Riitta Harju ja Anni Turunen laativat 
saatteen, joka viedään ensin kommentoitavaksi ryhmän Teamsiin.  

b. Hyväksyttiin ohje irtaimiston puhdistuksesta ja erikoissiivouksen 
periaatteista pienin korjauksin. Viedään ohje Helmeen. 

c. Hyväksyttiin lämpötilojen hallintaan laadittu ohje. Viedään ohje 
Helmeen. 
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d. Käytiin läpi ohjeluonnos selvityspyyntöihin vastaamisesta Ahjossa. 
Anni vie Teamsiin päivitetyn version ohjeesta, jotta sinne voidaan 
täydentää toimialojen yhteyshenkilöt.  
  

5. Lautakunnille suunnatut sisäilmatietoiskut 
Anna Saarinen esitteli suunnitelman lautakunnille suunnatuista 
sisäilmatietoiskuista.  
 

6. Muut asiat  
a. Sari Hildén esitteli Terveet tilat -ohjelman puitteissa laadittavaa 

kiinteistöjen käyttö- ja ylläpito-osion ohjeluonnosta. Ohje viedään 
ohjelman uusille verkkosivuille https://tilatjaterveys.fi/etusivu. 

b. Anni Turunen kertoi, että sisäilmatiimi uudistaa parhaillaan 
kaupungin sisäilmasivuja. Vanhoja sivuja päivitetään, ja sivustolle 
tulee uusia sivuja mm. sisäilman terveysvaikutuksista ja kaupungin 
rakennuskannasta. Tavoitteena on saada sivut päivitettyä 
loppuvuoden aikana.  

c. Marja Paukkonen kertoi, että Arabian peruskoulun oppilaiden 
sisäilmakysely on valmistunut.  
 

7. Tulevat kokoukset 
Seuraava kokous oli sovittu maanantaiksi 7.12. Ajankohta on päällekkäin 
kuntien sisäilmaryhmän verkoston työpajan kanssa, minkä vuoksi kokous 
perutaan. Sovittiin, että Anni etsii joulukuulle toisen kokousajan. 
Vaihtoehtoisesti pidetään seuraava kokous tammikuun alussa. Anni 
lähettää kevään kokousajoista kyselyn. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Sari päätti kokouksen klo 15.42.  

     
 
Jakelu Kaupungin sisäilmaryhmä 
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