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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 17.5.2021  klo 14.00–15.16  

Paikka Teams-kokous  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Etelämäki, Päivi kaupunkiympäristö  
 Hynninen, Kati sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hämäläinen, Taija kaupunginkanslia  
 Kemppi, Mauno kasvatus ja koulutus  
 Kuusela, Matti kulttuuri ja vapaa-aika  
 Lyyski, Toni kaupunkiympäristö  
 Lönnberg, Pasi kaupunkiympäristö  
 Mäenmaa, Jari kasvatus ja koulutus  
 Olli, Katri kaupunkiympäristö  
 Perkiömäki, Petri kaupunkiympäristö  
 Saarela, Marjaana Työterveys Helsinki  
 Salmén, Josefiina kaupunginkanslia  
 Teittinen, Kirsi kaupunkiympäristö  
 Terämaa, Markus kulttuuri ja vapaa-aika  
 Torikka, Kirsi kaupunkiympäristö  
 Wehkalampi, Jyrki sosiaali- ja terveystoimiala  

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.01. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet-työryhmä, vetäjä Kirsi Torikka 
Kaupunkiympäristön toimialan sisäinen työryhmä on kokoontunut kolme kertaa 
käyden läpi sisäilmaan liittyviä ohjeita. Kaupungin sisäilmaryhmän 
ohjeet -työryhmä päivittää ”Ilmanpuhdistimet Helsingin kaupungin 
työpaikoilla” -ohjeen. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialalla päivityksen alla 
ovat hankkeiden kuntotutkimusten muistilista/vastuunjakotaulukko, urakoitsijan 
laadunvarmistusmittausten ohje, väistötilaperiaatteet sekä irtaimiston 
puhdistusohje. 

b. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunnalle on valmisteltu esitys, joka 
on tavoitteena pitää ensi syksynä. Yhdessä sisäilmayhdistyksen kanssa 
valmistellaan ilmanvaihtoon ja koronaan liittyvää webinaaria. Myös muita 
asiantuntijapuheenvuoroja on suunniteltu syksylle. 
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4 Katsaus Helsingin kaupungin teettämiin kuntotutkimuksiin ja 
vaurioihin vuosina 2010–2019 (Kirsi Torikka) 

Kirsi Torikka piti esityksen ”Katsaus Helsingin kaupungin teettämiin kuntotutkimuksiin ja 
vaurioihin vuosina 2010–2019”. Esitys on aiemmin esitetty vuoden 2021 
sisäilmastoseminaarissa. Tutkitun aineiston perusteella rakennusten tyypillisiä vaurioita 
tai ongelmia ovat kosteus- ja mikrobivauriot sekä ilmanvaihdon puutteet. Vaurioiden 
aiheuttajina korostuvat sateeseen liittyvät syyt. Esitys ja aihetta käsittelevä artikkeli on 
tallennettu sisäilmaryhmän Teamsiin. 

5 Toimialakohtaisten sisäilmaryhmien kokoonpanoista päättäminen 
(Jari Mäenmaa) 

Todettiin, että toimialakohtaisten sisäilmaryhmien kokoonpanoista voidaan sopia 
toimialoilla sisäisesti. 

6 Muut asiat 

a. Sisäilmastoseminaarin anti (Anna Saarinen) 
Sisäilmastoseminaari järjestettiin 9.3.2021. Kaikki Helsingin kaupungin 
edustajien pitämät esitykset on tallennettu sisäilmaryhmän Teamsiin.  

b. Kuntien sisäilmaverkoston ajankohtaiset asiat (Anna Saarinen) 
Kuntien sisäilmaverkosto järjestää 9.6. työpajan, joka käsittelee rakennuksen 
sisäilmatilanteen arviointia.  

c. Käynnissä olevat kehityshankkeet (Anna Saarinen) 
Anna Saarinen esitteli kehityshankkeita, joissa sisäilmatiimi on mukana. 
Todettiin, että seuraavaan sisäilmaryhmän kokoukseen kutsutaan Marianna 
Tuomainen kertomaan Sisäilma 2020 -yhteistyöprojektista. 

d. Aluehallintoviraston lähettämä kuuleminen koskien Pukinmäenkaaren 
peruskoulua (Anna Saarinen) 
Aluehallintovirasto on lähettänyt kaupungille useaa toimialaa koskevan 
kuulemisen. 

7 Tulevat kokoukset 

Seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 30.8., 25.10. ja 29.11. klo 14.00–16.00. 
Petra Heinola varaa kokoustilat ja lähettää kokouskutsut. 

8 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.16. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


