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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 23.5.2022  klo 14.00–15.25  

Paikka KYMP B 2369 kh 40 Silakka ja Teams  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Amper, Reetta kaupunkiympäristö  
 Etelämäki, Päivi 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  
 Mäenmaa, Jari kasvatus ja koulutus  
 Nurmonen, Heidi kaupunkiympäristö  
 Olli, Katri kaupunkiympäristö  

 
Paasivaara, Jukka-
Pekka 

kaupunkiympäristö  

 Perkiömäki, Petri kaupunkiympäristö  
 Saarela, Marjaana Työterveys Helsinki  
 Salmén, Josefiina kaupunginkanslia  

 
Salmivaara-Pesonen, 
Tuula 

sosiaali- ja terveystoimiala  

 Terämaa, Markus kulttuuri ja vapaa-aika  

 Torikka, Kirsi kaupunkiympäristö  
 

1 Kokouksen avaus 

 Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.04. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

3 Radonmittaukset Helsingin kaupungin työpaikoilla 

Jukka-Pekka Paasivaara esitteli ajankohtaiset radonasiat. Mittauksia on tehty joulukuun 
2018 lakiuudistuksen jälkeen yli 550 kohteessa. Näistä 5 %:ssa on ollut ylityksiä. 
Ilmanvaihdon ollessa päällä, radonpitoisuudet ovat olleet matalia myös ylityskohteissa. 
Seuraavalla mittauskaudella mittauksia tehdään muun muassa paviljonkirakennuksissa 
sekä sellaisissa kohteissa, joihin on erikseen pyydetty mittauksia. 

4 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Kirsi Torikka on kartoittanut lämpötilojen hallintaan liittyvää ajankohtaista 
ohjeistusta.  

Kaupungin intrassa julkaistaan uutinen helteisiin varautumisesta. Aiheesta 
laaditaan myös tiedote kaupungin palvelutilojen käyttäjille. 
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b. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

Seuraava työryhmän kokous pidetään kesäkuun alussa. Koulutusten kysyntä on 
ollut vähäistä. 

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

Kouluterveydenhuollon prosessi päivitetään. Sen jälkeen pyritään kehittämään 
yhteistyötä yleisterveydenhuollon kanssa. Kouluterveydenhuollon päivillä Anna 
Saarinen, Heidi Nurmonen ja Marjaana Saarela pitävät sisäilma-aiheiset esitykset. 

d. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 

Miia Pitkärannan mikrobiaiheinen luento järjestetään 2.6. 

e. Olosuhde- ja oirekyselyt, vetäjä Heidi Nurmonen 

Ensimmäinen kokous pidettiin 4.4. Kokouksen tavoitteena oli koota olemassa olevia 
käytäntöjä yhteen. Lisäksi on selvitetty muiden kaupunkien toimintatapoja. 

Todettiin, että oirekyselyjä tehdään vain erittäin perustelluista syistä. 
Olosuhdekyselyitä voisi tehdä nykyistä enemmänkin, kuitenkin siten, että ne eivät 
hidasta sisäilmaprosessin etenemistä. 

Seuraavaksi asiasta laaditaan linjaukset. 

5 Muut asiat 

f. Sisäilmaohjelman päivittäminen 

Sisäilmaohjelma päivitetään tänä vuonna. Tähän mennessä on kartoitettu 
tavoitteiden toteutumista. Työsuojelun kanssa pidetään työpaja aiheesta 2.6. 

Keskusteltiin muun muassa seuraavaa: 

• Sisäilmaohjelman päivitystyötä voidaan esitellä infotilaisuuksissa. 

• Mittarit ja toiminnan vaikuttavuus ovat tärkeitä kehityskohteita. 

• Prosessin päättäminen on tärkeä kehityskohde. 

• Helsingin kaupungin työterveyspalvelut todennäköisesti ulkoistetaan. Tämä 
pitää ottaa huomioon, sillä työterveydellä on keskeinen rooli 
sisäilmaprosessissa. 

• Sote-uudistuksen vaikutukset 

g. Päivitetyt sisäilmasivut kaupungin intrassa 

Petra Heinola esitteli kaupungin intran uudet sisäilmasivut. 

h. Terveet tilat 2028 

Verkosto tekee Vinkit kunnista -videosarjaa, joka kokoaa yhteen kuntien omia 
vinkkejä ja onnistumisia sisäilma-asioissa. 
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i. Projektit ja tutkimushankkeet 

Aihe siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

6 Seuraavat kokoukset 

Syksyllä 2022 sisäilmaryhmän kokoukset järjestetään maanantaina 29.8., 10.10. ja 28.11. 
klo 14–16. 

7 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.25. 

8 Kymp-talon yleisesittely 

Reetta Amper piti esityksen Kymp-talosta. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


