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KAUPUNGIN SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 

Aika 11.1.2021  klo 14.00–16.00  

Paikka Teams-kokous  

Osallistujat Hildén, Sari kaupunkiympäristö puheenjohtaja 

 Lönnberg, Pasi kaupunkiympäristö  
 Nurminen Hannele kaupunkiympäristö  
 Perkiömäki Petri kaupunkiympäristö  
 Saarinen Anna kaupunkiympäristö  
 Teittinen Kirsi kaupunkiympäristö  
 Turunen Anni kaupunkiympäristö  
 Heinola Petra kaupunkiympäristö sihteeri 
 Hynninen Kari sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hyvönen Aila sosiaali- ja terveystoimiala  
 Hämäläinen Taija kaupunginkanslia  
 Kemppi Mauno kasvatus ja koulutus  
 Kuusela Matti kulttuuri ja vapaa-aika  
 Mäenmaa Jari kasvatus ja koulutus  
 Salmèn Josefiina Palvelukeskus Helsinki  
 Saarela Marjaana Työterveys Helsinki  

 
Salmivaara-Pesonen 
Tuula 

sosiaali- ja terveystoimiala  

 Terämaa Markus kulttuuri ja vapaa-aika  
    

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Hildén avasi kokouksen klo 14.00. 

2 Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3 Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden uusi organisaatio 

Sari Hildén esitteli uuden organisaation tilat-palvelun. Tilat-palvelussa on kuusi 
asiakkuusyksikköä, kaksi hankeyksikköä, tilaomaisuusyksikkö ja 
yhteiskuntavastuuyksikkö. 

4 Vuoden 2020 toimintakertomus 

Anni Turunen esitteli vuoden 2020 toimintaa. Todettiin, että viime vuonna muun muassa 
koronan vuoksi peruuntuneita tilaisuuksia voidaan tarpeen mukaan toteuttaa tänä 
vuonna. 

5 Kuntien sisäilmaverkoston toiminta 2020 

Anna Saarinen esitteli kuntien sisäilmaverkoston toimintaa ja tavoitteita. Verkosto on 
järjestänyt vuonna 2020 kaksi työpajaa, joista toinen käsitteli kunnossapidon 
vuosikorjauksia ja toinen ajankohtaisia sisäilma-asioita. Ohjausryhmä kokoontuu 
seuraavan kerran 26.1.2021. 
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6 Sisäilmaryhmän kokoonpano 2021 

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelussa käydään ryhmän kokonaisedustus läpi. 
Muilta osin ryhmän kokoonpano on seuraava: 

 Sari Hildén (pj.), tilapäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala 

 Anna Saarinen (varapuheenjohtaja), tiimipäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala/sisäilmatiimi 

 Petra Heinola (sihteeri), projektisuunnittelija 

kaupunkiympäristön toimiala/sisäilmatiimi 

 Taija Hämäläinen, työsuojelupäällikkö 

kaupunginkanslia 

 Satu Perttunen, työsuojeluvaltuutettu  

kaupunginkanslia (31.1.2021 asti sijaisena toimii Josefiina Salmèn, Palvelukeskus 

Helsinki)  

 Marjaana Saarela, palvelupäällikkö 

Työterveys Helsinki 

 Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö 

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö 

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri 

kaupunkiympäristön toimiala / rakennusvalvontapalvelut 

 Toni Lyyski, tiimipäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala / ympäristöpalvelut (17.1.2021 asti sijaisena toimii vs. 

tiimipäällikkö Hannele Nurminen)  

 Kirsi Teittinen, työsuojelupäällikkö 

kaupunkiympäristön toimiala 

 Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö 

sosiaali- ja terveystoimiala 

 Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija 

sosiaali- ja terveystoimiala 
 Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö 

sosiaali- ja terveystoimiala 
 

7 Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 

a) Sisäilma-asioiden esittely eri toimialoille, sidosryhmille ja valtuutetuille 

Työryhmä valmistelee kokonaisuutta. Anna Saarinen kutsuu työryhmän koolle. 

b) Alatyöryhmät 

Vuonna 2021 toimivat seuraavat alatyöryhmät: 

i. Ohjeet, vetäjä Kirsi Torikka 
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ii. Koulutus, vetäjä Taija Hämäläinen 

iii. Sisäilma-asiat ja terveydenhuolto (uusi), vetäjät Marjaana Saarela ja 
Tuula Salmivaara-Pesonen 

iv. Osallistamis- ja tapahtumatyöryhmä (uusi), vetäjä Anna Saarinen 

c) Asiantuntijapuheenvuorot 

Järjestetään asiantuntijapuheenvuoroja myös vuonna 2021. 

d) Sidosryhmäyhteistyö 

Mahdolliset tapaamiset eri toimijaryhmien kanssa. 

8 Aluehallintovirastolta ja oikeusasiamieheltä saadut päätökset 

Anna Saarinen esitteli saadut päätökset: 

a) Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulutalo 

b) Vartiokylän ala-aste 

9 Ohjeen selvityspyyntöihin vastaamisesta Ahjossa hyväksyminen 

Ohjeeseen täydennettiin yhteyshenkilöitä. Terveydenhuollon yhteistietoja täydennetään 
vielä kokouksen jälkeen. Ohje hyväksyttiin näillä muutoksilla. 

10 Tulevat kokoukset 

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 8.3.2021 klo 14.00–16.00 Teamsissä. 

11 Kokouksen päättäminen 

Sari Hildén päätti kokouksen klo 15.58. 

Jakelu: Kaupungin sisäilmaryhmä 


