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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 10.10.2022  klo 14.00–15.50  

Paikka Teams  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Etelämäki, Päivi kaupunkiympäristö  
 Hynninen, Kati sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Kemppi, Mauno kasvatus ja koulutus  
 Kuusela, Matti kulttuuri ja vapaa-aika  
 Kuusinen, Katri kaupunkiympäristö  
 Lönnberg, Pasi kaupunkiympäristö  
 Mäenmaa, Jari kasvatus ja koulutus  
 Olli, Katri kaupunkiympäristö  
 Perkiömäki, Petri kaupunkiympäristö  
 Saarela, Marjaana Työterveys Helsinki  
 Salmén, Josefiina kaupunginkanslia  
 Terämaa, Markus kulttuuri ja vapaa-aika  

 Torikka, Kirsi kaupunkiympäristö  

 Wahlman, Satu kaupunkiympäristö  
 Wehkalampi, Jyrki sosiaali- ja terveystoimiala  
 Öjst, Heidi 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 Energiansäästötoimet ja huipputehojen leikkauksiin varautuminen 
kaupungin palvelurakennuksissa 

Yhteiskuntavastuuyksikön päällikkö Katri Kuusinen esitteli kaupungin kiinteistöjen 
energiakustannuksia ja tiloissa tehtäviä energiasäästötoimia. Eniten energiaa kuluu 
ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja valaistukseen. Tulevana talvikautena kaupungin 
toimitiloissa tehdään näihin kohdistuvia energiansäästötoimia. Lisäksi ohjeistetaan tilojen 
käyttäjiä energiansäästöön. Kaupunki varautuu myös huipputehojen leikkauksiin. 
Keskusteltiin aiheesta. 

4 Kaupungin sisäilmatilanteen kehitys 

Anna Saarinen piti katsauksen kaupungin sisäilmatilanteen kehityksestä. Sisäilmaan 
liittyvät palvelupyynnöt ja yhteydenotot terveydenhuoltoon ovat vähentyneet viimeisen 
viiden vuoden aikana. Tarvitaan vielä pidemmän aikavälin seurantaa, jotta voidaan vetää 
johtopäätöksiä tilanteesta. Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin jatkaa tilanteen seurantaa ja 
ottaa aihe uudestaan kaupungin sisäilmaryhmän kokousaiheeksi keväällä 2023. 
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5 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Kirsi Torikka esitteli ohjeiden päivitystarpeita. Muun muassa tilojen käyttäjän 
muistilista ja altistumisolosuhteiden arvioinnin ohje vaativat päivittämistä. 

Lisäksi Kirsi Torikka esitteli muutoksia, jotka tulevat ”Ohjeeseen lämpötilojen 
hallintaan”. Kirsi Torikka lähettää ohjeen kommenteille. Pyritään siihen, että ohje 
tuodaan kaupungin sisäilmaryhmän seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi. 

b. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

Markus Terämaa kertoi, että yksi sisäilma-aiheinen webinaari on pidetty. 
Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkeä. Seuraava webinaari järjestetään 11.10. 

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

Sisäilma-asiantuntija Heidi Nurmonen ja työterveyslääkäri Marjaana Saarela pitivät 
esitykset kouluterveydenhuollon koulutuspäivillä. Tilaisuudessa oli kattavasti 
osallistujia. 

d. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 

Ei uutta kerrottavaa. 

e. Olosuhde- ja oirekyselyt, vetäjä Heidi Nurmonen 

Työryhmä on laatinut linjaustekstin sisäilmakyselyiden käytöstä Helsingin 
kaupungilla. Teksti tuodaan hyväksyttäväksi kaupungin sisäilmaryhmän seuraavaan 
kokoukseen. 

6 Muut asiat 

a. Hel.fi:n kunnossapito-osion uudistaminen alkaa 

Kaupungin verkkosivujen kunnossapito-osion uudistamisprojekti on alkanut. Tähän 
osioon kuuluu myös tilojen kunnossapito ja sisäilma-asiat. 

b. Sisäilmastoseminaari 

Sisäilmastoseminaari järjestetään 14.3.2023. Esitelmäehdotukset tulee jättää 
viimeistään 31.10. Sisäilmapaja järjestetään 23.–24.11.2022 Vantaalla. 

c. Terveet tilat 2028 -verkoston kuulumiset 

Verkosto on julkaissut verkkosivuilla havainnollisen ”Läpileikkaus oppimisen 
rakennuksiin” -osion, jossa kerrotaan eri aikakausien rakennuksista ja niiden 
tyypillisistä rakenteista. 

d. Kuntien sisäilmaverkoston kuulumiset 

Kuntien sisäilmaverkosto järjestää 11.10. käyttäjätoimialoille työpajan, jonka 
aiheena on tilojen käyttäjän opas. 

https://tilatjaterveys.fi/lapileikkaus-rakennuksiin
https://tilatjaterveys.fi/lapileikkaus-rakennuksiin
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e. Työterveyslaitos 

TTL:n uudet ohjeet terveydellisten olojen ja rakennusten olosuhteiden arviointiin on 
julkaistu. 

7 Seuraavat kokoukset 

Seuraava sisäilmaryhmän kokous järjestetään maanantaina 28.11. klo 14–16. 

Keväällä 2023 järjestetään kolme kokousta. Petra Heinola laatii kyselyn kevään 
kokousajoista. Kokousajoista päätetään kaupungin sisäilmaryhmän seuraavassa 
kokouksessa. 

8 Kokouksen päättäminen 

Anna Saarinen päätti kokouksen klo 15.50. 

 
Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/sisailma/ohjeita-ja-tyokaluja-sisailmaan-liittyen/terveydellisen-merkityksen-arviointi
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/sisailma/ohjeita-ja-tyokaluja-sisailmaan-liittyen/sisailmastoselvitys-ja-olosuhdearviointi

