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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 28.3.2021  klo 14.00–16.00  

Paikka Teams-kokous  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Etelämäki, Päivi kaupunkiympäristö  
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hämäläinen, Taija kaupunginkanslia  
 Kemppi, Mauno kasvatus ja koulutus  
 Keränen, Hanna Työterveyslaitos  
 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  

 
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 Työkyvyn tuen käytännöt työpaikoille sisäilmatilanteisiin: 
Moninäkökulmaisen toimintamallin yhteiskehittäminen 
asiantuntijoiden kysely- ja työpaja-aineistojen avulla” -hanke 

Hanna Keränen Työterveyslaitokselta esitteli hanketta. Hankkeen tulokset viedään osaksi 
Työterveyslaitoksen sisäilmaongelmien ratkaisumallia. Esitysmateriaali on tallennettu 
kaupungin sisäilmaryhmän Teamsiin. 

3 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

4 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Lämpötilaohjeen päivitystä varten on tehty taustatyötä valtakunnallisesta 
ohjeistuksesta. Päivityksestä on myös keskusteltu sosiaali- ja terveystoimialan 
sekä ilmastonmuutoksen varautumisen yksikön edustajien kanssa. 
Esitysmateriaali on tallennettu kaupungin sisäilmaryhmän Teamsiin. 

b. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

Kevään aikana suunnitellaan syksyn koulutuksia. 
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c. Sisäilma-asiat ja terveydenhuolto, vetäjät Marjaana Saarela ja Tuula 
Salmivaara-Pesonen 

Terveyskeskuksesta ei ole vielä löytynyt yhteistyökumppania. Työryhmä 
kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 4.4. 

d. Osallistaminen ja tapahtumat, vetäjä Anna Saarinen 

Seuraava asiantuntijaluento järjestetään 2.6. klo 14.00–15.30, jolloin Miia 
Pitkäranta pitää esityksen aiheesta Mitä uutta rakennusmikrobiologian 
tutkimuksessa. 

Myös PKS-yhteistyö etenee. 

e. Sisäilma- ja olosuhdekyselyt, vetäjä Heidi Nurmonen 

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 4.4. 

5 Muut asiat 

a. Sisäilmaohjelman päivittäminen 

Sisäilmaohjelma ja sen toteutusohjelma päivitetään. Päivitykseen osallistetaan 
kaupungin sisäilmaryhmää. 

b. Helmen työtilojen materiaalit 

Helmen vanha työtila poistuu käytöstä toukokuussa. Jokainen voi hakea 
itselleen tärkeät tiedostot työtilasta ennen sitä. Aineistot tallennetaan 
verkkolevylle. 

c. Terveiset Sisäilmastoseminaarista 

Kirsi Torikka esitteli Sisäilmastoseminaarin kuulumisia. Avauspuheenvuorossa 
käsiteltiin koronatilannetta ja ilmanvaihtoa. Lisäksi seminaarissa käsiteltiin 
muun muassa jäähdytyksen mitoitusta helteillä (ympäristöministeriö), 
valintakriteereitä korjauksille, korjaushistoriaselvitystä, laadinnassa olevia 
riskirakenteiden mallinnuskuvia, teollisuusrakennuksen käyttötarkoituksen 
muutosta, homekoirien käyttöä (opas valmisteilla), viileässä kasvavia 
mikrobeita sekä kosteusvaurioindikaattoreita, laadinnassa olevaa 
painesuhteiden säätöopasta sekä THL:n tulossa olevaa ohjeistusta asuntojen 
mikrobisiivoukseen.  

d. Terveet tilat 2028 -verkoston kuulumiset 

Verkosto järjesti 16.3. kolme työpajaa: 

• Sisäilma, terveys ja oireilu 

• Ilmanvaihtosäädösten päivitystarpeet 

• Terveet tilat -hankintatapa 

Kevään tapaamisten teemoina ovat 4.4. hankintatapa ja 30.5. terveydenhuollon 
toimintamallit. 

https://www.hel.fi/static/helsinki/valtuustoseminaari-2019/sisailmaohjelma.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/d8/d8407ad49a85da8b417a8ad4e0bae2d603be8c69.pdf
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Terveet tilat -webinaarit löytyvät täältä: https://tilatjaterveys.fi/kosteudenhallinta. 

e. Kuntien sisäilmaverkoston kuulumiset 

Ohjausryhmän kokous järjestettiin 7.3. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa 
Helsingin uutta kaupunkistrategiaa sekä tarpeenmukaisen 
ilmanvaihtojärjestelmän ohjetta. 

6 Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään 23.5.2022 klo 14.00–16.00. Kokouksen yhteydessä 
pyritään järjestämään Kymp-talon esittely. 

Syksyllä 2022 järjestetään kolme kokousta. Petra Heinola laatii ennen seuraavaa 
kokousta kyselyn, jolla selvitetään sopivia kokousaikoja. 

7 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.13. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 

https://tilatjaterveys.fi/kosteudenhallinta

