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SISÄILMAN OHJAUSRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
 

TOIMINNAN TARKOITUS 
Sisäilman ohjausryhmän ensisijaisena tarkoituksen on kerätä Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshen-
kilöt yhteen pohtimaan ja sopimaan yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja sisäilmaan liit-
tyvän tiedon jakaminen kaupungin eri toimialoille.  

 

PERUSTOIMINTA 
Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta käsittelemään ajankohtaisia sisäil-
maan liittyviä aiheita. Kokouksissa päätetään Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistuksen 
päivittämisestä ja käydään läpi toimialojen sisäilmaongelmia, niiden määrää ja kehitystä.  

Ohjausryhmälle informoidaan myös sisäilma-alan uusimmista tutkimuksista, toimintaohjeista ja innovaatioista. 
Jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin sisäilmakoulutuksiin ja tuovat niistä viimeisimmät tiedot muiden ohjausryh-
män jäsenten tietoon.  

Ohjausryhmän jäsenet voivat kutsua erillisiä pienryhmiä, joissa on myös muita kuin ohjausryhmän jäseniä, laati-
maan toimialoille sisäilma-asioiden hoitamiseen, ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen liittyviä ohjeistuksia, op-
paita, tiedotteita ja koulutusta. 

 

JÄSENET 
Ohjausryhmän jäseninä vuonna 2020 ovat: 

Laura Pyykkö  sisäilma-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy puheenjohtaja 

Jenni Rämälä  sisäilma-asiantuntija Tampereen Tilapalvelut Oy (äitiyslomalla) 

Heidi Puustinen ylläpitoasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Anni Andrejeff  kiinteistöpäällikkö, KITIA 

Mikko Niskanen kiinteistökehityspäällikkö, Tredu-Kiinteistöt Oy 

Ville Raatikainen vastaava rehtori, kasvatus- ja opetuspalvelut 

Petri Peltonen  vastaava rehtori, kasvatus- ja opetuspalvelut 

Pia Mikkola  palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut 

Elli Rasimus  palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut 

Kirsi Lahtinen  palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut 

Tanja Moisala  palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut 

Raimo Laaksonen työsuojeluvaltuutettu, kasvatus- ja opetuspalvelut 

Riitta Järvinen  ympäristöinsinööri, ympäristöterveys 

Tarja Hartikainen terveysinsinööri, ympäristöterveys 

Sami Uusitalo  työhyvinvointipäällikkö, konsernihallinto 



 

 2 (3) 

  
  18.3.2020 

 

Harri Haraholma suunnittelija, sosiaali- ja terveyspalvelut 

Tuula Haapio  hallintopäällikkö ja työsuojelupäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelut 

Ari Kaikkonen  työsuojeluvaltuutettu, sosiaali- ja terveyspalvelut 

Matti Tanski   asiakasvastaava, Pirkanmaan Voimia Oy 

Elina Ahtiala-Huotari tuotekehitysvastaava, Pirkanmaan Voimia Oy 

Tuomas Sorto  työterveyslääkäri, Pirte  

Eerik Laulajainen työsuojelupäällikkö, 2. asteen koulutus 

Ulla-Maija Höglund hygieniahoitaja, infektioiden torjuntayksikkö 

Isto Koskinen  LVI-tarkastaja, Rakennusvalvonta 

Joni Hakala  tekninen päällikkö, Pelastuslaitos 

 

TAVOITTEET 
Ohjausryhmän työn tavoitteena on saada kaikkien kaupungin työntekijöiden ja tilojen käyttäjien saataville riittä-
vät ja oikeat tiedot sisäilma-asioiden hoitamisesta. Keskeisenä tavoitteena on myös saada sisäilmaongelmien 
hoitoprosessi sellaiseksi, että sisäilma-asioissa keskitytään vuosittain aina enemmän sisäilmaongelmien eh-
käisyyn ja vähentämiseen, mutta kuitenkin havaitut sisäilmaongelmat hoidetaan sovitun prosessin mukaisesti 
yhteistyöllä mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti. 

 

VUOSISUUNNITELMA 

Vuoden 2020 suunnitelma 

Tammikuu 
• Ohjausryhmän kokous 1   

Helmikuu 
Maaliskuu 

• Osallistutaan sisäilmastoseminaariin Helsingissä 

Huhtikuu 
• Valtuuston iltakoulu sisäilma-asioista 

Toukokuu 
• Sisäilmaohjeistuksen päivitys kommenteille 
• Viestintäsuunnitelman päivitys kommenteille 
• Ohjausryhmän kokous 2 

Kesäkuu 
• Sisäilmaohjeistuksen päivitys julkaistaan 
• Toimintasuunnitelman päivitys 
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Heinäkuu 
Elokuu 
Syyskuu 

• Kaikille avoin seminaari sisäilmasta 
• Ohjausryhmän kokous 3 

Lokakuu 
Marraskuu 

• Osallistutaan Sisäilmapajaan 
• Ohjausryhmän kokous 4 
• Seuraavan vuoden vuosisuunnitelma julkaistaan 
• Listataan vuoden aikana saavutetut tavoitteet 

Joulukuu 
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