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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 24.1.2022  klo 14.00–16.00  

Paikka Teams-kokous  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Nurmonen, Heidi 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  
 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  

 

1 Kokouksen avaus 

Anna Saarinen avasi kokouksen klo 14.00. Sari Hildén liittyi kokoukseen klo 14.10 ja 
jatkoi kokouksen puheenjohtajana. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a) Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Hyväksyttiin päivitetty ilmanpuhdistinohje. Seuraavaksi aloitetaan jäähdytysohjeen 
päivitystyö.  

b) Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

Tulevien koulutusten suunnittelua käynnistetään, kun koronatilanne hieman 
helpottaa. 

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

Edellisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen ei ole pidetty kokouksia.  

d) Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 
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Tiedusteltu luennoitsijoita pitämään luentoja rakennusten mikrobiologiaan ja 
sisäilmakyselyiden hyödyntämiseen liittyen. Jatketaan selvittämistä. 

4 Vuoden 2021 toimintakertomus 

Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus. 

5 Vuoden 2022 toimintasuunnitelma 

Tarkennettiin edellisessä kokouksessa esille nostettuja asioita. 

Päätettiin perustaa alatyöryhmä linjaamaan kaupungin käytännöt sisäilmakyselyiden 
tekemisessä (sekä olosuhde- että oirekyselyt). Sisäilma-asiantuntija Heidi Nurmonen 
kutsuu ryhmän koolle. 

Keskusteltiin perehtymisestä ”Työkyvyn tuen käytännöt työpaikoille sisäilmatilanteisiin: 
Moninäkökulmaisen toimintamallin yhteiskehittäminen asiantuntijoiden kysely- ja työpaja-
aineistojen avulla” -hankkeen sisältöön ja sen jatkohankkeeseen, jossa Helsingin 
kaupunki on mukana. Asiantuntijaa on pyydetty osallistumaan sisäilmaryhmän 
kokoukseen.   

PKS-yhteistyön edistämiseksi ehdotettiin järjestettävän tapaaminen Espoon ja Vantaan 
edustajien kanssa. Keskusteluaiheina voisivat olla esim. investointibudjettien haasteet ja 
Koulut kuntoon -ohjelma. 

6 Muut asiat 

a) Helsingin kaupungin väistötilaperiaatteet 

Päivitetty väistötilaohje on hyväksyntäkierroksella.  

b) Ilmanvaihtojärjestelmien katsastusoppaan pilotointi 

Anna Saarinen kertoi tilat-palveluiden tutkimus- ja kumppanuushanke-ehdotusten 
arviointiraadin päättäneen kaupungin osallistuvan Ilmanvaihtojärjestelmien 
katsastusoppaan pilotointiin. 

Vuonna 2021 ympäristöministeriön toimeksiannosta The Finnish Association of 
HVAC Societies FINVAC vastasi Ilmanvaihtojärjestelmien katsastusoppaan 
laatimisen toteutuksesta osana valtakunnallista Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. 
Ympäristöministeriö on tilannut Sisäilmayhdistykseltä oppaan pilotoimisen 
koordinoinnin, minkä jälkeen opas viimeistellään ja julkaistaan. Julkaisuajankohta ei 
ole vielä tiedossa. 

c) Opinnäytetyö: Sisäilmakorjauksen suunnittelun ohjaus: suunnittelun tavoitteet ja 
vaatimukset tilaajan näkökulmasta 

Riitta Harju esitteli opinnäytetyötään. Opinnäytetyön tuloksena luotiin esitys 
toimintamallista sisäilmakorjausten suunnittelun ohjaukseen. Työssä esitetyn 
toimintamallin avulla on mahdollista selkeyttää prosessin kulkua ja vastuunjakoa.  

d) Terveiset sisäilmapaja 12:sta 

Sisäilmatiimistä osallistui kolme sisäilma-asiantuntijaa sisäilmapajaan. Kuultiin 
ajankohtaisia kuulumisia mm. Terveet tilat 2028 -ohjelman tuloksena laadittaviin 
oppaisiin liittyen (esim. ilmanvaihdon katsastustoiminta ja homekoirien käyttö). 
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e) Kuntien sisäilmaverkoston kuulumiset 

Anna Saarinen kertoi kuntien sisäilmaverkoston kuulumisia. Vuoden 2022 
toimintasuunnitelmaa tarkennetaan mm. Sisäilmastoseminaarin yhteydessä 16.3. 
pidettävässä työpajassa. Valittu teema tälle vuodelle on käyttäjien ohjeistaminen. 
Terveet Tilat 2028 järjestää kolme verkostotapaamista keväällä ja kaksi syksyllä. 
7.2. verkostotapaamisen teemana on kouluterveydenhuolto (yhdessä Ratkaistaan 
yhdessä -hankkeen kanssa). Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 
maanantaina 7.3. 

f) Sosiaali- ja terveystoimialan radonmittaukset 

Sosiaali- ja terveystoimialan rakennusten radonmittauskierros on käynnistynyt 
tammikuussa. Mittauksia koordinoi radonasiantuntija Jukka-Pekka Paasivaara. 
Toivottiin radonmittausten osalta kokonaiskuvan kertomista. Sovittiin, että 
pyydetään radonasiantuntija kertomaan tilanteesta sisäilmaryhmän kokoukseen. 

7 Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 28.3.2022 klo 14.00–16.00. 

8 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.42. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


