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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 23.1.2023  klo 14.00–16.00  

Paikka KYMP C 2370 kh 39 ja Teams  

Osallistujat Saarinen, Anna kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Heinola, Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Etelämäki, Päivi kaupunkiympäristö  
 Holmén, Teemu kaupunkiympäristö  
 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  
 Perkiömäki, Petri kaupunkiympäristö  

 Rask, Tuulikki 
sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimi 

 

 Saarela, Marjaana Työterveys Helsinki  
 Salmén, Josefiina kaupunginkanslia  

 
Salmivaara-Pesonen, 
Tuula 

sosiaali- ja terveystoimiala  

 Terämaa, Markus kulttuuri ja vapaa-aika  
 

1 Kokouksen avaus 

Anna Saarinen avasi kokouksen klo 14.04. Kokous aloitettiin esittäytymisellä. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Muutokset sisäilmaryhmän kokoonpanossa 

Työsuojelupäällikkö Teemu Holmén toimii jatkossa kaupunkiympäristön toimialan 
työsuojelun edustajana ja korvaa työsuojeluvaltuutettu Satu Wahlmanin. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen edustajana toimii toistaiseksi ts. tilahallintapäällikkö 
Tuulikki Rask Kati Hynnisen siirryttyä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspäälliköksi. 

Tiimipäällikkö Toni Lyyski palaa ympäristöpalveluiden edustajaksi korvaten sijaisena 
toimineen yksikön päällikkö Heidi Öjstin. 

4 Katsaus vuoden 2022 toimintaan 

Käytiin läpi vuoden 2022 toimintakatsaus. Keskusteltiin aiheesta. 

5 Vuoden 2023 toiminnan suunnittelu (Anna Saarinen) 

Aloitettiin vuoden 2023 toiminnan suunnittelu. Ideoitiin muun muassa seuraavaa: 

• Järjestetään syksyn ensimmäinen kokous kaupungin työntekijöille avoimena 
kokouksena. 
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• Seurataan sisäilmatilanteen kehitystä yhdessä muiden kuntien kanssa. 
Kehitetään seurantaa ja mittareita. 

• Järjestetään koulutus kaupungin työntekijöille ilmanvaihdon käyntiaikojen 
vaikutuksesta sisäolosuhteisiin. Keskustellaan asiasta Marianna Tuomaisen 
kanssa. Sopisiko koulutus koulutusalatyöryhmän tehtäviin? 

• Vuonna 2023 jatkaa neljä alatyöryhmää. Olosuhde- ja oirekyselyt -alatyöryhmän 
toiminta päättyy, kun linjaus kyselyistä on hyväksytty. Alatyöryhmät esittelevät 
tulevaa toimintaansa tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

Alatyöryhmät ovat seuraavat: 

o ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

o koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

Koulutus-alatyöryhmä osallistuu Työsuojelupäiville. Syksyllä järjestetään 
tarpeen mukaan yleisiä sisäilmawebinaareja. Lisäksi järjestetään 
koulutus siivouksesta. 

o sisäilma-asiat ja terveydenhuolto, vetäjät Marjaana Saarela ja Tuula 
Salmivaara-Pesonen 

o osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 

• Kaupungin sisäilmatyöstä voitaisiin järjestää yleisinfo sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimelle. Todettiin, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
sisäilmaryhmän toiminta tulisi käynnistää uudestaan. Tuulikki Rask selvittää 
asiaa. 

• Kehitetään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. 

• Järjestetään asiantuntijapuheenvuoroja tarpeen mukaan. 

6 Ajankohtaista alatyöryhmien toiminnasta 

a. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 

Ei uutta kerrottavaa. 

b. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

Ei uutta kerrottavaa. 

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

Kouluterveydenhuollon Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 
edistäminen -ohje on päivitetty. 

d. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä, vetäjä Anna Saarinen 

Ei uutta kerrottavaa. 

e. Olosuhde- ja oirekyselyt, vetäjä Heidi Nurmonen 
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Käytiin läpi linjaus olosuhde- ja oirekyselyistä. Nykyisiin käytäntöihin ei tullut suuria 
muutoksia. Keskusteltiin aiheesta. Hyväksyttiin linjaus. Seuraavassa kokouksessa 
kerrotaan, missä linjaus on julkaistu. 

7 Muut asiat 

a. Terveet tilat 2028 -verkoston kuulumiset 

Terveet tilat 2028 -verkoston ajankohtaisia aiheita voi seurata verkoston 
verkkosivuilta. Verkosto järjestää muun muassa sisäilma-aiheisia tilaisuuksia. 

b. Muut ajankohtaiset sisäilma-asiat 

Sisäilmastoseminaari 2023 järjestetään 14.3. vain paikan päällä. 

Helsinki tarkastelee ja päivittää omia linjauksiaan ja ohjeitaan olosuhdearviointiin. 

Tilaomaisuuden hallinnassa käytettävät järjestelmät ovat uudistuneet 
vuodenvaihteessa. 

c. Intran sisäilmasivut 

Sivuille on päivitetty linkit toimialakohtaisiin sisältöihin. 

8 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 20.3. klo 14.00–16.00. 

9 Kokouksen päättäminen 

Anna Saarinen päätti kokouksen klo 15.23. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 

https://tilatjaterveys.fi/etusivu
https://tilatjaterveys.fi/etusivu
https://www.sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmastoseminaarit/Sisailmastoseminaari-2023

