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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 11.1.2019 klo 10–12  
Paikka Elimäenkatu 5, 1. krs, kokoustila 109 Suomenlinna 
Läsnä Sari Hildén (pj.), rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, kaupunkiympäristö 
 Anna Saarinen (varapj.), tiimipäällikkö, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 
 Anni Turunen (siht.), projektisuunnittelija, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 

Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, rakennusvalvontapalvelut, 
kaupunkiympäristö 
Toni Lyyski, tiimipäällikkö, ympäristöpalvelut, kaupunkiympäristö 
Jussi Köntti, työturvallisuuspäällikkö, kaupunginkanslia 
Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika 
Satu Perttunen, työsuojeluvaltuutettu, kaupunginkanslia 
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, tilapalvelut, sosiaali- ja terveystoimi 
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, sosiaali- ja 
terveystoimi  
Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi  
Marjaana Saarela, palvelupäällikkö, Työterveys Helsinki 
Riitta Harju, sisäilma-asiantuntija, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, kasvatus ja koulutus 
Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, kasvatus ja koulutus 
Kirsi Torikka-Jalkanen, sisäilma-asiantuntija, sisäilmatiimi, kaupunkiympäristö 
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, ylläpito, kaupunkiympäristö 

  
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Sari Hildén avasi kokouksen klo 10.08. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Keskusteltiin siitä, mitä kautta 
tietopyyntöjen olisi hyvä kulkea kaupungilla, Ahjon vai palautejärjestelmän. 
Ahjossa tietopyyntö voidaan lähettää yhdelle henkilölle kerrallaan. Anna 
Saarinen selvittää, voisiko kirjaamo lähettää tietopyyntöä koskevan tiedon 
sähköpostitse useammalle henkilölle. Ahjoa pidettiin kuitenkin yleisesti 
parempana kanavana kuin palautejärjestelmää, jossa tietopyynnöt voivat 
kiertää viikkokausia ilman, että ne ohjautuvat oikeille henkilöille. 
 
Sovittiin, että kokousmuistiot lähetetään sähköpostitse sisäilmaryhmän 
jäsenille kommentoitaviksi mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja sen 
jälkeen ne julkaistaan kaupungin sisäilmasivuilla. 
 

3. Vuoden 2018 toimintakertomus ja tavoitteet vuodelle 2019 
Hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus (liitteenä). Vuoden 2019 
tavoitteiksi sovittiin sisäilmaohjelman ja sen toteutusohjelman sekä 
kaupungin sisäilmaryhmän työryhmien töiden loppuun saattaminen. 
 

http://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/sisailma/sisailmaryhma-kaupunki/toimintakertomus-2018.pdf
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4. Kaupunkien sisäilmaverkoston kuulumiset 
Verkosto kokoontui 19.12.2018. Julkisten palvelurakennusten 
ilmanvaihdon toiminnasta ja käyntiajoista on laadittu yleisohje, jossa 
periaatteena on, että palvelurakennusten ilmanvaihtoa käytetään 
rakennuksen käyttöaikojen mukaan. Ohjeeseen kerätään kommentit eri 
asiantuntijatahoilta (TTL, Aalto-yliopisto ja VTT). Tavoitteena on, että ohje 
tulee julkiseksi alkuvuodesta.   
 

5. Kiinteistöstrategian ja sisäilmaohjelman toteutusohjelma 
Käytiin läpi kiinteistöstrategian ja sisäilmaohjelman toteutusohjelman 
runkoa ja mietittiin ryhmissä erilaisia toimenpiteitä tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
Ei ollut muita esille tulevia asioita. Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa 
keskustellaan homekoirien käytön periaatteista.  
 

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Sari Hildén päätti kokouksen klo 11.57. Seuraava sisäilmaryhmän kokous 
järjestetään 18.3.2019 klo 13.30–16. 

 
 
 


