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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 28.11.2022  klo 14.00–16.00  

Paikka Teams  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Saarinen, Anna kaupunkiympäristö varapj. 
 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Hämäläinen, Taija kaupunginkanslia  
 Hynninen, Kati sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hyvönen, Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Kemppi, Mauno kasvatus ja koulutus  
 Kuusela, Matti kulttuuri ja vapaa-aika  
 Lönnberg, Pasi kaupunkiympäristö  
 Kemppi Mauno kasvatus ja koulutus  
 Mäenmaa, Jari kasvatus ja koulutus  
 Nurmonen Heidi 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  
 Wahlman, Satu kaupunkiympäristö  
 Öjst, Heidi kaupunkiympäristö  

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.01. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Sisäilmastoselvitys, olosuhdearviointi sekä terveydellisen 
merkityksen arviointi 

Heidi Nurmonen ja Marjaana Saarela esittelivät Työterveyslaitoksen uudet ohjeet 
”Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi” sekä ”Terveydellisen merkityksen arviointi”, jotka 
korvaavat aiemman ohjeen ”Altistumisolosuhteiden arviointi.” Keskusteltiin aiheesta. 

Sisäilmatiimi tekee yhdessä kohteessa sekä vanhan mallisen 
altistumisolosuhdesarvionnin sekä uuden olosuhdearvioinnin. Työterveydenhuolto ja 
kouluterveydenhuolto ovat kiinnostuneita osallistumaan työhön.  

4 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Kirsi Torikka esitteli muutokset, jotka on tehty ohjeeseen lämpötilojen hallintaan. 
Keskusteltiin aiheesta. Hyväksyttiin ohje. 
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b. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen  

Tänä syksynä pidetyistä sisäilma-aiheisista webinaareista on saatu hyvää 
palautetta. Ensi syksynä webinaarit järjestetään uudestaan. Keväällä järjestetään 
kohdennetummat koulutukset työsuojelulle ja henkilöstöhallinnolle. 

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

Pyritään aktivoimaan yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. 

d. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 

Ei uutta kerrottavaa työryhmän toiminnassa. 

e. Olosuhde- ja oirekyselyt, vetäjä Heidi Nurmonen 

Linjausta sisäilmakyselyiden käytöstä Helsingin kaupungilla työstetään vielä 
sisäilmatiimissä. Linjaukset olosuhde- ja oirekyselyistä tuodaan myöhemmin 
kaupungin sisäilmaryhmän hyväksyttäväksi.  

5 Muut asiat 

f. Ympäristöterveyspäivät 

Heidi Nurmonen kertoi ympäristöterveyspäivän kuulumisia. Ensimmäisenä päivänä 
oli paljon sisäilma-aiheisia esityksiä. 

g. Väistötilatyöpaja 

Anna Saarinen kertoi kuulumisia väistötilatyöpajasta, joka järjestettiin marraskuussa 
Tampereella. 

h. Sisäilmapaja 

Kirsi Torikka kertoi marraskuussa järjestetyn Sisäilmapajan kuulumisia. 
Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa energiakriisiä, tarpeenmukaista 
ilmanvaihtoa, korjaushankkeiden dokumentointia ja rakennusmateriaalien 
uusiokäyttöä rakentamisessa. 

i. Terveet tilat 2028 -verkoston kuulumiset 

Tänä vuonna verkosto julkaisee oppaan homekoiran käytöstä sekä ohjeen 
irtaimiston puhdistukseen. 

j. Kuntien sisäilmaverkoston kuulumiset 

Heidi Nurmonen esitteli kuntien sisäilmaverkoston kuulumiset. Verkosto valmistelee 
sisäilma-aiheista käyttäjän opasta. 

k. Energiavarautumisen intrasivut 

Kaupungin intrassa on julkaistu energiavarautumisen sivut. 

https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Intra-Turvallisuus-ja-varautuminen/SitePages/Energiavarautuminen.aspx
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6 Seuraavat kokoukset 

Keväällä 2023 järjestetään kolme kaupungin sisäilmaryhmän kokousta. Kokoukset 
järjestetään maanantaina 23.1., 20.3. ja 22.5.2023 klo 14.00–16.00. 

7 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.56. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


