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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 29.11.2021  klo 14.00–15.37  

Paikka Teams-kokous 

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö 
 Hynninen, Kati sosiaali- ja terveystoimiala 
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala 
 Kemppi, Mauno kasvatus ja koulutus 
 Kuusela, Matti kulttuuri ja vapaa-aika 
 Lyyski, Toni kaupunkiympäristö 
 Lönnberg, Pasi kaupunkiympäristö 
 Paukkonen Marja kasvatus ja koulutus 
 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 

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.00. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a) Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Työryhmä on päivittänyt Ilmanpuhdistinohjetta. Ohjeluonnos on tallennettu 
sisäilmaryhmän Teamsiin. Ohjetta voi kommentoida loppuvuoden 2021 ajan. Ohje 
hyväksytään sisäilmaryhmän seuraavassa kokouksessa. 

Ohje lämpötilojen hallintaan vaatii päivittämistä. Kati Hynninen selvittää sosiaali- ja 
terveystoimialan yhteyshenkilön. Kirsi Torikka kutsuu työryhmän koolle. Myös 
energiatehokkaan ilmanvaihdon ohje olisi hyvä päivittää. 

b) Sisäilma-asiat ja terveydenhuolto, vetäjät Marjaana Saarela ja Tuula Salmivaara-
Pesonen 

Perusterveydenhuoltoon on jätetty yhteydenottopyyntö, jotta saadaan kehitystyöhön 
kumppani perusterveydenhuollosta. 

c) Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 
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Sisäilma-asianatuntija Heidi Nurmonen piti verkkoluennon 16.11. aiheesta 
”Varhaislapsuuden mikrobialtistuminen ja astma”. Lisäksi sisäilma-asioita on esitelty 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 18.11. 

4 Vuoden 2021 toimintakertomus 

Petra Heinola esitteli tämän vuoden toimintaa. Lisäysehdotukset voi lähettää Petra 
Heinolalle ennen seuraavaa sisäilmaryhmän kokousta, jossa toimintakertomus 
hyväksytään. 

5 Vuoden 2022 toiminnan suunnittelu 

Ideoitiin ensi vuoden toimintaa. Todettiin, että kaikkien alatyöryhmien toiminta jatkuu 
myös ensi vuonna. 

 Ehdotettiin seuraavia aiheita:  

 Asiantuntijapuheenvuorojen järjestäminen 

 PKS-yhteistyön kehittäminen 

 Ohjeiden jalkauttamisen seuranta 

 Sisäilma-asioiden esittely poliittisille päättäjille 

 TTL:n uuteen ohjeeseen ”Työkyvyn tuen käytännöt työpaikoille 
sisäilmatilanteisiin: Moninäkökulmaisen toimintamallin yhteiskehittäminen 
asiantuntijoiden kysely- ja työpaja-aineistojen avulla” perehtyminen. 
Työterveyslaitoksen asiantuntijoita voitaisiin pyytää kertomaan ohjeesta 
alkuvuoden kokoukseen. 

 Mahdolliset uudet ratkaisut sisäilma-asioiden hoitamisessa sekä kokemukset 
aiemmin käyttöön otetuista ratkaisuista (mm. viherseinät, ilmanpuhdistimet) 

 Kaupungin linjaukset sisäilmakyselyihin, viimeisin tieto kyselyistä 

 Sisäilmakorjausten priorisointiin liittyvään tutkimushankkeeseen perehtyminen: 
”Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja 
päätöksenteko kunnissa (SisäPri)” 

 Olosuhdeseurannan esittely 

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma päätetään seuraavassa sisäilmaryhmän kokouksessa. 

6 Kevään 2022 kokousajat 

Keväällä 2022 kaupungin sisäilmaryhmä kokoontuu 24.1., 28.3. ja 23.5. klo 14.00–16.00. 
Petra Heinola varaa kokoustilan ja lähettää kokouskutsut. 

7 Muut asiat 

a) Kuulumiset kuntien sisäilmaverkoston työpajoista 

Anna Saarinen ja Petra Heinola esittelivät kuntien sisäilmaverkoston työpajojen 
antia. Lokakuun työpajan aiheena oli sisäolosuhteiden ja käyttäjien tilanteen 

https://www.julkari.fi/handle/10024/143298
https://www.julkari.fi/handle/10024/143298
https://www.julkari.fi/handle/10024/143298
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sisailmaongelmien-korjaamiseen-liittyvat-investoinnit-priorisointitarpeet-ja-paatoksenteko-kunnissa-sisapri-
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sisailmaongelmien-korjaamiseen-liittyvat-investoinnit-priorisointitarpeet-ja-paatoksenteko-kunnissa-sisapri-
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seuranta. Marraskuun työpajan aiheena oli viestintä ja vuorovaikutus. Tilaisuuksien 
yhteenvedot tallennetaan sisäilmaryhmän Teamsiin. 

Kuntien sisäilmaverkoston ensi vuoden teemana on tilojen käyttäjien ohjeistaminen: 
miten tiloja käytetään oikein, ongelmien ennaltaehkäisy jne. Espoo ja Jyväskylä 
ovat yhdessä vetovastuussa. Yksi työpaja järjestetään mahdollisesti yhteistyössä 
Terveet Tilat -ohjelman kanssa 16.3. iltapäivällä (Sisäilmastoseminaarin 
yhteydessä). 

b) Kysely: sisäilmaryhmien kokemus kouluterveydenhuollon toiminnasta 
sisäilmatilanteisiin liittyen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Anna Saarinen kertoi, että THL kartoittaa sisäilmaryhmien kokemuksia 
kouluterveydenhuollon toiminnasta sisäilmatilanteisiin liittyen. Anna Saarinen 
kutsuu koolle työryhmän, johon kutsutaan Tuula Salmivaara-Pesonen, Heidi 
Nurmonen sekä Riitta Harju. 

c) Toni Lyyski kertoi terveydensuojelulain muutoksesta, joka koskee valvonnan 
maksullisuutta. Valvottavien kohteiden maksu on jatkossa 150 euroa vuodessa. 
Ympäristöpalvelut tiedottaa asiasta, kun asia tarkentuu. 

8 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.37. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


