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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 30.8.2021  klo 14.00–15.40  

Paikka Teams-kokous  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Etelämäki, Päivi kaupunkiympäristö  
 Harju, Riitta kaupunkiympäristö  
 Hynninen, Kati sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hämäläinen, Taija kaupunginkanslia  
 Kemppi, Mauno kasvatus ja koulutus  
 Lyyski, Toni kaupunkiympäristö  
 Mäenmaa, Jari kasvatus ja koulutus  
 Nurminen, Hannele kaupunkiympäristö  
 Olli, Katri kaupunkiympäristö  
 Perkiömäki, Petri kaupunkiympäristö  
 Saarela, Marjaana Työterveys Helsinki  
 Salmén, Josefiina kaupunginkanslia  

 
Salmivaara-Pesonen, 
Tuula 

sosiaali- ja terveystoimiala  

 Teittinen, Kirsi kaupunkiympäristö  
 Terämaa, Markus kulttuuri ja vapaa-aika  
 Torikka, Kirsi kaupunkiympäristö  
 Tuomainen, Marianna sosiaali- ja terveystoimiala  

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.00. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 
Kirsi Torikka esitteli voimassa olevien kaupungin sisäilmaryhmän ohjeiden 
päivitystarvetta. Ohje ”Ilmanpuhdistimet Helsingin kaupungin työpaikoilla” vaatii 
päivittämistä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, työterveyshuolto ja 
kouluterveydenhuolto nimeävät henkilöt ohjeen päivittämiseen. 

b. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen  
Taija Hämäläinen kertoi, että koulutustyöryhmä järjestää uudestaan kaksi sisäilma-
aiheista webinaaria. Muutoin koulutuksille ei ole ollut tällä hetkellä kysyntää. Lisäksi 
kehitetään verkostoyhteistyötä. 

c. Sisäilma-asiat ja terveydenhuolto, vetäjät Marjaana Saarela ja Tuula Salmivaara-
Pesonen 
Tällä hetkellä työryhmällä ei ole uutta kerrottavaa. Kouluterveydenhuollon resurssit 
on kohdistettu koronarokotuksiin. 
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d. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 
Kesäkuussa kaupungin sisäilmaryhmä ja Sisäilmayhdistys järjestivät yhteistyössä 
seminaarin ”Ilmanvaihto koronatartuntariskin hallinnasta julkisissa tiloissa”. Esitys 
on saatavilla Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilla. Poliittisille päättäjille suunnattuja 
sisäilma-aiheisia tietoiskuja on edistetty. 

2. Irtaimiston puhdistuksen ja erikoissiivouksen periaatteet (Riitta Harju) 

Riitta Harju esitteli päivitetyn ohjeen ”Irtaimiston puhdistuksen ja erikoissiivouksen 
periaatteet”. Ohjeeseen on tarkennettu muun muassa kustannusten jakoa. 

3. Sisäilma 2020 (Marianna Tuomainen)  

Marianna Tuomainen esitteli Sisäilma 2020 -hanketta. Kaisaniemen alakoulun tarkasteltujen 
tilojen palautteiden ja mittausten perusteella ei saatu esiin mitään loogista riippuvuutta 
koettujen sisäilman olosuhteiden ja mittaustiedon välille. Stadin ammattiopiston Meritalon-
toimipisteessä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrällä sisäilmassa (TVOC) oli 
positiivinen korrelaatio työ- ja oppiskyvyn kanssa ja viitteitä osittaisesta positiivisesta 
korrelaatiosta koetun raikkauden kanssa. Tämä voi selittyä korkeat TVOC-pitoisuudet 
aiheuttavista, opetukseen kuuluvista kemikaaleista, jotka mielletään positiivisina. Lisäksi 
suuntaa antavia riippuvuuksia löydettiin siten, että vähäisempi auringon suora säteily, hyvä 
ilmanvaihto sekä tasapainoinen ilmanvaihto ilman suuria paine-eroja rakennusvaipan yli 
voivat edistää hyvän työ- ja oppimiskyvyn kokemusta ja että sopivaksi sisäilman 
suhteelliseksi kosteudeksi koettiin 30–35 %. 

4. Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus 
työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun (Marianna Tuomainen) 

Marianna Tuomainen esitteli hanketta ”Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen 
vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun”. Tutkimuksen mukaan tilojen käytöllä on 
suurempi vaikutus sisäilmaan kuin käyttöjakson ulkopuolisella ilmanvaihdolla. 

5. Muut asiat 

a. Sisäilma-aiheiset verkkosivut www.hel.fi/sisailma (Petra Heinola) 
Petra Heinola kertoi, että sisäilma-aiheisten verkkosivujen suomen- ja 
ruotsinkieliset verkkosivut on julkaistu. Englanninkieliset sivut julkaistaan 
lähiaikoina. Sivuilla on uutta sisältöä muun muassa sisäilman vaikutuksesta 
terveyteen. Sivustolla on myös aiempaa enemmän visuaalisia elementtejä. 
Sivuston videoihin on lisätty tekstitykset. 

b. Kuntien sisäilmaverkoston ajankohtaiset asiat (Anna Saarinen) 
Anna Saarinen kertoi, että sisäilmaverkosto kokoontui 30.8.2021. 

Sisäilmaverkosto järjestää työpajoja. Kesäkuun tilaisuuden aiheena oli 
rakennuksen sisäilmatilanteen arviointi, lokakuun tilaisuuden aiheena on 
sisäolosuhteiden ja käyttäjäpalautteen seuranta ja marraskuun aiheena 
viestintä ja vuorovaikutus. 

Kuntien sisäilmaverkosto esittelee toimintaansa Kuntamarkkinoilla. 

Myös Terveet tilat -verkosto osallistuu Kuntamarkkinoille. Terveet tilat -
verkostolla on käynnissä kyselyitä, joihin toivotaan vastauksia. Terveet tilat -
verkoston seuraavat tapaamiset järjestetään 27.9. ja 1.11. 

http://www.hel.fi/sisailma
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Sisäilmayhdistys järjestää Sisäilmapajan 30.11.-1.12. Lisäksi yhdistys 
valmistelee Sisäilmastoseminaaria. Esitysaiheita seminaariin pyydetään 
syyskuussa. 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 25.10. klo 14.00–16.00. 

7. Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.40. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


