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Sisäilmatyöryhmä 

 
Aika maanantaina 20.11.2021 kello 12.30-  

 
Paikka Etänä / Teams 

 
Läsnä  
(poissaolijat yliviivattu) Mika Hiltunen rakennuspäällikkö 
 Kalle Kaarto  ylläpitomestari  
 Juha Kilpinen  kiinteistönhoidon työnjohtaja  

Antti Seppänen  kunnossapitoinsinööri  
Aleksi Koivu kunnossapitomestari 
Heidi Paju   palvelupäällikkö  
Jari Silvennoinen  kunnossapitopäällikkö 
Henry Gontjarow  kiinteistönhoidon erikoisammattimies 

 Eeva Axelsson  terveystarkastaja 
Päivi Kemppainen  varhaiskasvatuksen johtaja 
Emmi Virtanen  johtava rehtori 
Noora Nieminen  työsuojeluvaltuutettu  
Kenneth Söderlund  työterveyslääkäri 
Kristiina Läntinen  työhyvinvointikoordinaattori  

  
 

1.   Kokouksen avaus  

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat. 
 

2.   Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistio toimitettu kokouksen osallistujille säh-
köpostitse. Todettiin, että muistioon ei ole lisättävää tai täydennettä-
vää. 

3. Kokouksen esityslista 

Esityslista toimitettu osallistujille sähköpostitse. Hiltunen kertoi, että 
aiemmin käytössä ollutta esityslistapohjaa on muutettu otsikoinnin, 
sisäilmailmoituksien käsittelyn ja aktiivisten kohteiden seurannan 
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osalta. Kohteiden seurannan muutoksesta johtuen muistiosta on 
poistettu kohteet, jotka eivät ole aktiivisia. 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat 

Työsuojelun edustajat sisäilmatyöryhmässä 1.1.2022 alkaen: 
Noora Nieminen ja mahdollisesti toisena edustajana Anna Salminen, 
Noora varmistaa. 

- Todettiin, että työsuojelun edustajat sisäilmatyöryhmässä 
1.1.2022 alkaen ovat Noora Nieminen ja Anna Salminen. 

- Sovittiin lisäksi, että Salminen toimii jatkossa sisäilmatyöryh-
män kokouksissa sihteerinä 
 

Edellisessä kokouksessa keskusteltiin yleisesti tuoksuista ja hajuista 
ja todettiin, että työntekijöitä olisi hyvä muistuttaa hajusteiden koh-
tuullisesta käytöstä.  

Edellisessä kokouksessa todettiin, että oleva sisäilmaohjeistus 
(2019) on tarpeen päivittää. Lisäksi sovittiin, että jokainen tutustuu 
ohjeeseen ennen seuraavaa kokousta.  

- Käytiin oleva sisäilmaohje lävitse ja todettiin täydennystar-
peet, Hiltunen kirjasi täydennystarpeet ja koostaa muutostar-
peista esityksen seuraavaan kokoukseen. 

 
5. Ajankohtaista 

Kirjaamosta saapunut 3.12.2021 sisäilmatyöryhmälle pyyntö vastata 
kyselyyn liittyen Valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -ohjel-
man kehittävään väliarviointiin. Kysely on avoinna 2.1.2022 asti. 

- Hiltunen toivoi, että kaikki käyvät vastaamassa kyselyyn 
määräaikaan mennessä.  

 
6. Sisäilmailmoitukset  

Henkilökunnalta tai opiskelijoilta ei ole saapunut uusia ilmoituksia 
kokousvälillä.  
 
Kokousvälillä saapuneet uudet ilmoitukset kirjataan ja käsitellään 
kohteittain alla olevan esimerkin mukaisesti. 
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6.1 Kohde 

6.1.1 Kuvaus saapuneesta ilmoituksesta 

Yhteenveto saapuneesta ilmoituksesta ja ilmoitetusta ongelmasta. 
 

6.1.2 Ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon jatkotoimenpi-
desuositukset 

Tähän kirjataan mahdolliset tehdyt toimenpiteet ja kunnossapidon 
jatkotoimenpidesuositukset. 
 

6.1.3 Terveydenhuollon arvio tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpidetar-
peista 

Kirjataan terveydenhuollon arvio:  
- viittaavatko esitetyt oireet mahdolliseen sisäilmaongelmaan  
- esitettyjen toimenpidesuosituksien riittävyys 
- jatkotoimenpidesuositukset 
 

6.1.4 Sisäilmatyöryhmän päätös jatkotoimenpiteistä 

Sisäilmatyöryhmä tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä  
 
 

7. Päätettyjen toimenpiteiden seuranta 

Kohtaan kirjataan päätettyjen jatkotoimenpiteiden ja toimenpidesuo-
situksien tilannekatsaus seurattavana olevien kohteiden osalta. 
 

7.1 Hovirinnan koulu, parakit E9 ja E10 

11.11.2021 ilmoituksen johdosta esitetty toimenpiteiksi: tilojen käy-
tön jaksottaminen, tilojen tuuletus oppituntien välissä ja kuraeteisen 
ja luokkatilan välisen oven kiinni pitämistä. 
 

7.1.1 Päätetyt jatkotoimenpiteet ja toimenpiteiden seuranta  

-- 

7.1.2 Toimenpidesuosituksien seuranta 

Uusia ilmoituksia ei ole saapunut. Käyttäjältä ei ole saatu palautetta 
toimenpiteiden riittävyydestä. 
 
Todettiin, että seuranta voidaan päättää ja jatkotoimille ei ole tar-
vetta. 
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7.2 Oskarintalo (vanha virastotalo), ympäristösuojelun 2 krs:n toimitilat 

19.11.2021 ilmoituksen johdosta 25.11.2021 pidetyssä kunnossapi-
don katselmoinnissa havaittu haasteita ilmanvaihdon säädössä ja 
rakenteiden tiiveydessä. Tiloissa on myös huomattavasti kalusteita, 
viherkasveja ja toimistotarviketta jne. joista aiheutuu haittaa tilojen 
siivottavuudelle sekä saattaa aiheutua riskiä sisäilman laadulle. 
 

7.2.1 Päätetyt jatkotoimenpiteet 

-- 
7.2.2 Toimenpidesuosituksien seuranta 

Havaitut puutteet on toimitettu tiedoksi KOy Katariinantielle ja pyy-
detty korjaamaan ilmanvaihtoon ja rakenteiden tiiveydessä havaitut 
puutteet mahdollisimman pikaisesti? 
- Toimitetaan eteenpäin isännöitsijälle (Ilpo Hanhinen, V-S Isännöin-
titalo). 
 
Tilat katselmoitu uudelleen; muutoksia kalustuksessa, kasvien ja toi-
mistotarvikkeiden määrässä? 
- Ei ole vielä katselmoitu, katselmoidaan seuraavaan kokoukseen 
mennessä. 
 

8. Muut asiat 

Ei ole. 
 

9. Ilmoitusasiat  

Seuraavat kokoukset 
25.01.2022 klo 09.00 - 11.00 (etänä) 
03.03.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 
06.04.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 
04.05.2022 klo 13.00 - 15.00 (etänä) 
07.06.2022 klo 11.00 - 15.00 Kehittämispäivä 
 

10. Kokouksen päättäminen 

  Päätettiin kokous klo 13.21. 
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