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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 8.3.2021  klo 14.00–16.00  

Paikka Teams-kokous  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Harju, Riitta kaupunkiympäristö  
 Hynninen, Kati sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hämäläinen, Taija kaupunginkanslia  
 Lyyski, Toni kaupunkiympäristö  
 Lönnberg, Pasi kaupunkiympäristö  
 Mäenmaa, Jari kasvatus ja koulutus  
 Olli, Katri kaupunkiympäristö  
 Perkiömäki, Petri kaupunkiympäristö  
 Perttunen, Satu kaupunginkanslia  
 Saarela, Marjaana Työterveys Helsinki  

 
Salmivaara-Pesonen, 
Tuula 

sosiaali- ja terveystoimiala  

 Terämaa, Markus kulttuuri ja vapaa-aika  
 Torikka, Kirsi kaupunkiympäristö  
 Turunen, Anni kaupunkiympäristö  

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.00. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Lisättiin Sisäilmaryhmän kokoonpano 2021 -kohtaan Kati Hynninen. Hyväksyttiin 
edellisen kokouksen muistio tällä täydennyksellä. 

3 Sisäilmaryhmän kokoonpano 2021 

Todettiin, että sisäilmaryhmän uusia jäseniä ovat yksikön päällikkö Päivi Etelämäki sekä 
projektinjohtaja Katri Olli kaupunkiympäristön toimialalta. Myös yksikön päällikkö Pasi 
Lönnberg jatkaa ryhmän jäsenenä. Ryhmän jäsen Satu Perttunen jää eläkkeelle, ja 
hänen tilallaan ryhmän jäsenenä aloittaa Josefiina Salmén. 

Sisäilmaryhmän kokoonpano on seuraava: 

 Sari Hildén (pj.), tilapäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala 

 Anna Saarinen (varapj.), tiimipäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala / sisäilmatiimi 

 Petra Heinola (sihteeri), projektisuunnittelija 

kaupunkiympäristön toimiala / sisäilmatiimi 

 Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala / asiakkuusyksikkö 1 

 Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija 

sosiaali- ja terveystoimiala 
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 Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö 

sosiaali- ja terveystoimiala 

 Taija Hämäläinen, työsuojelupäällikkö 

kaupunginkanslia 

 Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö 

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 Toni Lyyski, tiimipäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala / ympäristöpalvelut 

 Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala / tilaomaisuusyksikkö 

 Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö 

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 Katri Olli, projektinjohtaja 

kaupunkiympäristön toimiala / hankeyksikkö 1 

 Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri 

kaupunkiympäristön toimiala / rakennusvalvontapalvelut 

 Marjaana Saarela, palvelupäällikkö 

Työterveys Helsinki 

 Josefiina Salmén, työsuojeluvaltuutettu 

kaupunginkanslia 

 Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö 

sosiaali- ja terveystoimiala 

 Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 Kirsi Teittinen, työsuojelupäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala 

 

4 Alatyöryhmien toiminta 

i. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Kirsi Torikka esitteli sisäilmaan liittyviä ohjeita. Pohdittiin ohjeiden päivitystarpeita. 
Sovittiin, että Kirsi tekee esityksen päivitettävistä ohjeista. 

ii. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

Taija Hämäläinen kertoi, että koulutusrintamalla on ollut hiljaista. Toukokuussa 
järjestetään yksi sisäilma-aiheinen webinaari. Alatyöryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran syksyllä. 

iii. Sisäilma-asiat ja terveydenhuolto, vetäjät Marjaana Saarela ja Tuula Salmivaara-
Pesonen 

Marjaana Saarela ja Tuula Salmivaara-Pesonen kertoivat alatyöryhmän 
toiminnasta. Toiminnan tavoitteena on jakaa tietoa siitä, että sisäilmaan liittyvät 
oireet ovat ohimeneviä ja niitä on hoidettava kuten muitakin oireita. Ryhmä pyrkii 
löytämään keinoja yhteistyön parantamiseen perusterveydenhuollon kanssa. 
Lisäksi tavoitteena on luoda koulutuspaketteja, jotka olisivat osa 
terveydenhuollon henkilökunnan normaalia perehdytysohjelmaa. 

iv. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 
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Anna Saarinen kertoi alatyöryhmän toiminnasta. Ryhmä järjestää tänä vuonna 
asiantuntijapuheenvuoroja sisäilmaan liittyvistä aiheista. Lisäksi on valmisteltu 
sisäilma-asioiden esittelyä eri toimialoille, sidosryhmille ja valtuutetuille. 

5 Sisäilmasivujen päivitys (Anni Turunen) 

Anni Turunen esitteli sisäilma-aiheisten verkkosivujen (www.hel.fi/sisailma) päivitystyötä. 
Tekstit on lähetetty sisäilmaryhmälle kommentoitavaksi. Kommentointikierroksen jälkeen 
tekstit käännetään ja viedään verkkosivuille. Keskusteltiin siitä, että sivuilla voisi kertoa 
myös tavoista, joilla tilojen käyttäjä voi edistää hyvää sisäilmaa. 

6 Altistumisolosuhteiden arviointi -ohje konsulteille (Riitta Harju) 

Riitta Harju esitteli uuden ohjeen, joka on lähetetty tutkimuskonsulteille. Ohjetta 
päivitetään tarvittaessa saadun palautteen perusteella. 

7 Kuntien sisäilmaverkoston ajankohtaiset asiat (Anna Saarinen) 

Anna Saarinen kertoi kuntien sisäilmaverkoston toiminnasta. Vuoden ensimmäinen 
kokous järjestettiin 26.1. Tämän vuoden teemaksi valittiin käyttäjän osallistaminen. 
Aihepiiriin kuuluvat muun muassa tilan käyttäjän ohjeistus, erilaiset kyselyt ja kyselyjen 
merkitys, terveydenhuollon rooli sisäilma-asioiden hoitamisessa sekä viestintä ja 
vuorovaikutus. Vuonna 2021 vetovastuu on Vantaan kaupungilla. Seuraava verkoston 
kokous järjestetään 15.3. 

8 Muut asiat 

i. Sisäilmastoseminaari 9.3. 

Sisäilmastoseminaari järjestetään tiistaina 9.3. Sisäilmatiimillä on seminaarissa 
kolme esitystä. 

Ensi kokouksessa sisäilmatiimi kertoo sisäilmastoseminaarin annista ja lisäksi 
Kirsi Torikka esittelee oman seminaariesityksensä ”Katsaus Helsingin kaupungin 
teettämiin kuntotutkimuksiin ja vaurioihin vuosina 2010–2019”. 

ii. Terveet tilat 2028 

Anna Saarinen esitteli kansallisen Terveet tilat 2028 -verkoston toimintaa. 
Verkoston toimintaa voi seurata twitterissä ja tilaamalla uutiskirjeen. 

iii. Tartuntalain mukaiset tarkastukset 

Toni Lyyski kertoi uudesta velvoitteesta, joka liittyy tartuntatautilain 
toteuttamiseen. Uuden velvoitteen piiriin kuuluvia tarkastuksia tehdään kaupungin 
tiloissa pääasiassa päiväkodeissa ja alakouluissa. Tarkastuksessa kiinnitetään 
huomiota muun muassa käsien puhdistamismahdollisuuteen, tehostettuun 
siivoukseen ja ohjeistukseen. 

iv. Aiheita seuraaviin kokouksiin 

Tulevissa kokouksissa käsiteltäviä aiheita voi lähettää Petra Heinolalle. 

9 Tulevat kokoukset 

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 17.5.2021 klo 14.00–16.00 Teamsissä. 

http://www.hel.fi/sisailma
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Petra Heinola laatii ennen seuraavaa kokousta kyselyn, jonka avulla selvitetään syksyä 
varten sopivat kokousajat. Syksyn kokousajat päätetään seuraavassa kokouksessa. 

10 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.41. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


