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HELSINGIN KAUPUNKI  

Kasvatus ja koulutus 

Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 

kokoontui tiistaina 16.2.2021 

Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on käsitellä tilojen hankalia ja pitkittyneitä 

sisäilmaongelmatapauksia moniammatillisesti. Ryhmän tehtävänä on seurata, että ko. 

määritelmän mukaisten yksittäisten kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät 

sovitun tavan mukaisesti. 

Kokouksessa käsiteltiin mm. 

 

1. Kympin organisaatiomuutoksen esittely, Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, kymp, tilat-

palvelu, asiakkuusyksikkö 1 

 

Päivi Etelämäki, asiakkuusyksikkö 1:n päällikkö, esitteli kympin organisaatiomuutosta. 

Isännöintitiimejä on kaksi, joita johtavat Kalle Masalin ja Jari Särkänlahti. 

 

Organisaatiomuutoksen tavoitteina on sujuvoittaa prosesseja, vahvistaa 

asiakasvastuullisuutta ja selkiyttää sisäisiä rooleja sekä parantaa yhteistyötä toimialojen ja 

kanslian kanssa. 

 

2. Kaskon tilojen yhteiskäytöstä, Mauno Kemppi, kaskon tilapalvelupäällikkö, pj.  

 

Puheenjohtaja esitteli kaskon tilojen yhteiskäyttöä, joka on yksi toimialan tämän vuoden 

tavoitteista ja samalla myös pitkän aikavälin toiminnan muutos. 

 

Yhteiskäytön projekti ja prosessikaavio on työstetty, ja tulevaisuudessa yhteiskäyttö 

integroidaan myös palveluverkkosuunnitteluun.  

  

   

   

  

 

 

 Sisäilmatyöryhmän kokoustiedote  
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Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia kohteita: 

 

Seuraavien kohteiden seuranta päätettiin lopettaa, sillä toimenpiteet on suoritettu: 

 

Lauttasaaren ala-asteen Vattuniemen ala-asteen koulu ja päiväkoti Meri (Vattuniemenkatu 23) 

 

Pasilan peruskoulu (Savonkatu 2–4) 

 

Ryhmä seuraa erityisesti seuraavien kohteiden tilannetta: 

 

Päiväkoti Kannelmäki (Kanneltie 1). Päiväkodissa tehtyjen kuntotutkimusten perusteella 

päiväkodin perusparannusta kiirehditään. Päiväkodin mahdollisuutta siirtyä väistötiloihin jo 

ennen perusparannuksen alkamista selvitetään. 

 

Kannelmäen peruskoulu (Kanneltie 1 ja Runonlaulajantie 40). Seurataan kokonaisuutta. 

Kanneltielle suunnitellaan julkisivujen ja vesikaton laajaa peruskorjausta, joka tämänhetkisen 

arvion mukaan toteutettaisiin vuosina 2022–2023. 

 

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu, Mäkipellontie 19. Hallinnon tiloissa tehdään korjauksia. 

 

Seuraava kokous 

 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 11.5.2021. 
 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmatyöryhmän kokoonpano 

 
Mäenmaa Jari (kasko, työsuojelupäällikkö, varapj.) 
Harju Riitta (kymp, sisäilmatiimi, johtava sisäilma-asiantuntija) 
Etelämäki Päivi (kymp, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö) 
Masalin Kalle (kymp, isännöinti, tiimipäällikkö) 
Särkänlahti Jari (kymp, isännöinti, tiimipäällikkö) 
Vierelä Timo (kymp, asiakkuusyksikkö 1, asiakaspäällikkö) 
Nurminen Hannele (kymp, ympäristöterveysyksikkö, ympäristötarkastaja) 
Näremaa-Perälä Hanna (kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Rasilainen Tommi (kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Andtfolk Therese (kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Jukko Jorma (kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Paukkonen Marja (kasko, työsuojeluasiantuntija) 
Saarela Marjaana (Työterveys Helsinki, palvelupäällikkö) 
Laaksonen Seija (sote, kouluterveydenhuolto, ylihoitaja) 
Kemppi Mauno (kasko, tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö, pj) 
Schulman Vera (kasko, tilapalvelut, johtava arkkitehti) 
Harti Gitta (kasko, tilapalvelut, erityissuunnittelija, siht.) 
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Postiosoite: PL 51300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki 
Puh. +358 9 310 8600 
hel.fi/kasvatusjakoulutus 
y-tunnus: 0201256-6 


