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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 25.10.2021  klo 14.00–14.43  

Paikka Teams-kokous  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Etelämäki, Päivi kaupunkiympäristö  
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Kemppi, Mauno kasvatus ja koulutus  
 Kuusela, Matti kasvatus ja koulutus  
 Lyyski, Toni kaupunkiympäristö  
 Lönnberg, Pasi kaupunkiympäristö  
 Mäenmaa, Jari kasvatus ja koulutus  
 Olli, Katri kaupunkiympäristö  
 Perkiömäki, Petri kaupunkiympäristö  
 Saarela, Marjaana Työterveys Helsinki  
 Salmén, Josefiina kaupunginkanslia  

 
Salmivaara-Pesonen, 
Tuula 

sosiaali- ja terveystoimiala  

 Terämaa, Markus kulttuuri ja vapaa-aika  
 Teittinen, Kirsi kaupunkiympäristö  

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.02. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Ilmanpuhdistinohjeen päivitystyöryhmän kokous on sovittu marraskuun 
loppupuolelle. Aiheesta on käyty alustavaa keskustelua sähköpostitse. 

Keskusteltiin siitä, että uudesta kaupunkistrategiasta voi nousta ohjeiden 
päivitystarpeita (mm. ilmastonmuutokseen varautuminen). 

b. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen  

Syksylle on suunniteltu webinaareja. Ilmoittautuneiden määrät ovat olleet pieniä. 

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

Alatyöryhmä on kokoontunut 29.9. Tavoitteena on selkiyttää perusterveydenhuollon 
prosessia. 

d. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 
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Sisäilma-asiantuntija Heidi Nurmonen pitää mikrobiaiheisen asiantuntijaluennon 
kaupungin työntekijöille 16.11. klo 10–11. 

Sisäilma-asioiden esittelyn valmistelu poliittisille päättäjille etenee. 

4 Muut asiat 

a. Kuntien sisäilmaverkoston ajankohtaiset asiat 

Kuntien sisäilmaverkoston seuraava työpaja järjestetään 17.11. klo 12–16. 
Työpajan aiheena on viestintä ja vuorovaikutus. Petra Heinola välittää 
kokouskutsun kaupungin sisäilmaryhmälle. 

Seuraavassa sisäilmaryhmän kokouksessa kerrotaan kuulumiset kahdesta 
viimeisimmästä kuntien sisäilmaverkoston työpajasta. 

Kuntien sisäilmaverkoston ohjausryhmän seuraava kokous on 2.11. 

b. Ajankohtaiset tieto- ja selvityspyynnöt 
 
Tieto- ja selvityspyyntöjä on tullut aiempaa enemmän, ja ne ovat olleet laajoja. 
Keskusteltiin siitä, voidaanko tietopyyntöjen laajuutta rajata. 

c. Kokousjärjestelyt jatkossa 

Seuraavasta kokouksesta lähtien sisäilmaryhmän kokoukset järjestetään 
hybridikokouksina. 

d. Sisäilma-aiheiset tilaisuudet 

Sisäilmayhdistyksen Sisäilmapaja järjestetään Lahdessa 30.11.–1.12.2021. 

Sisäilmastoseminaari järjestetään 15.3.2022 Helsingissä. Esitelmäehdotuksia 
pyydetään 31.10. mennessä. 

Valtakunnalliset Ympäristöterveyspäivät järjestetään 1.–2.11.2021 Tampereella 
ja etänä. 

Rakennusfysiikka 2021 -seminaari järjestetään 26.–28.10.2021 Tampereella. 

Terveet tilat -verkoston seuraava tapaaminen järjestetään 1.11. klo 10-12. 

e. Palvelurakennusten ilmanvaihdon palauttamisesta tarpeenmukaiselle tasolle 

Kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmä esittää, että tarpeenmukaisella 
ilmavaihdolla toimivat palvelurakennukset, jotka siirrettiin syksyllä 2020 
maksimiteholle vakioilmavirtaiseen ilmanvaihtoon, siirretään erillisen aikataulun 
mukaan takaisin tarpeenmukaiseen ohjaukseen vuoden 2022 alusta lähtien. 
Asiaa käsitellään seuraavaksi 10.11. kaupungin koronakoordinaatioryhmässä.  

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmä esittää, että ennen vuotta 
2017 valmistuneet tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
palvelurakennukset katselmoidaan ja havaitut puutteet ja viat korjataan. Tällä 
hetkellä laaditaan konsulttityönä ohjeistusta tarpeenmukaisten 
ilmanvaihtojärjestelmien ylläpidosta, jonka mukaisesti katselmukset tehdään. 
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5 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään hybridikokouksena maanantaina 29.11.2021 klo 14.00–16.00. 

Petra Heinola laatii ennen seuraavaa kokousta kyselyn, jonka avulla selvitetään sopivat 
kokousajat keväälle 2022 (tammikuu, maaliskuu, toukokuu). Kokousajat päätetään 
seuraavassa kokouksessa. 

6 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 14.43. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


