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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 
kokoontui perjantaina 17.8.2018 
 
Sisäilmatyöryhmien tehtävistä 
Kasvatuksen ja koulutuksen työryhmän tarkoituksena on parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua 
sisäilmaongelmien ratkaisemiseen osallistuvien tahojen välillä. Kyseessä on laaja 
poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä. Ryhmässä käsitellään tilojen hankalia ja pitkittyneitä 
sisäilmaongelmatapauksia moniammatillisesti. Ryhmän tehtävänä on seurata, että yksittäisten 
kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät sovitun tavan mukaisesti. Työryhmä 
kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa. 

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa 17.8.2018 käsiteltiin mm. kaupungin sisäilmasivustoa sekä 
koulukohtaisia ”Tietoa koulurakennuksesta”-verkkosivuja, Helsingin kaupungin sisäilmaryhmän 
kokoonpanoa ja tehtäviä, Työterveyslaitoksen peruskoulun henkilökunnalle huhtikuussa 2018 
teettämää sisäilmastokyselyä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimipaikkojen ajankohtaisia 
asioita. 
 

1. Sisäilmasta tietoa kaupungin verkkosivuilla 
Helsingin kaupunki on kehittänyt sisäilmaan sekä koulujen, päiväkotien ja 
leikkipuistorakennusten korjauksiin liittyvää asiakasviestintää. Sisäilmaan liittyvää tietoa on 
koottu osoitteeseen www.hel.fi/sisailma. Arabian peruskoulun, Konalan ala-asteen, Käpylän 
peruskoulun, Lauttasaaren ala-asteen, Helsingin Medialukion ja Puotilan ala-asteen 
verkkosivuilla on julkaistu myös koulukohtaista tietoa korjaushankkeiden suunnittelusta ja 
tiedotteet. 
 

2. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia kiinteistöjä 

 
Puotilan ala-aste 
Loput sisäilmakorjaukset tehty kesän aikana. Tiedote lähetetty koululle 9.8. Ympäristötarkastaja 
tekee tarkastuksen koululla syyskuun lopulla. Rakennusterveystarkastaja seuraa rakennuksen 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. 

Jakomäen peruskoulu 
Alakoulun tiloissa tehdään korjauksia (mm. tiivistyksiä ja lattiamaton asennustöitä) 
henkilökunnan tiloissa. Yläkoulun tiloissa puhdistetaan ilmanvaihtojärjestelmä ja tehdään 
järjestelmään tarvittavat säädöt. 
 
Helsingin Medialukio 
Remontti alkanut kesällä. Remontissa korjataan rakennuksen vanhojen osien ulkoseinät, 
vesikatto ja ikkunat sekä parannetaan ilmanvaihtoa vastaamaan nykyvaatimuksia. Tiedote 
lähetetty koululle 22.5. Kohteeseen perustetaan remontin seurantaryhmä.  
 
Konalan ala-aste 
Tiedote kesän korjauksista lähetetty koululle 10.8. Rehtorin mukaan tehdyt korjaukset 
parantaneet pääkoulun sisäilmaa. Tiedotustilaisuus järjestetään vanhemmille 28.8. 
Viipalekoulun tutkimukset käynnissä. 
 
Munkkivuoren ala-asteen väistötila 
Kivitorpan kentän väistötilan opetus siirtyy uuteen väistötilaan viereiseen IBM:n rakennukseen 

http://www.hel.fi/sisailma
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syyskuun alussa. Opetus jatkuu siellä pääkoulun perusparannuksen valmistumiseen saakka. 
Kesällä valmistuneen tutkimuksen mukaan vanhassa väistötilassa tarvitaan ennakoitua 
laajempia korjauksia. Tiedotteet lähetetty koululle 9.8. ja 16.8. 
 
Lauttasaaren ala-aste 
Kesän korjaukset tehty. Tiedote on lähetetty koululle 8.8. Kesällä tehdyn tutkimuksen mukaan 
sisäilman parantamiseksi tehdyt korjaukset ja aiemmat tutkimukset ovat olleet riittäviä, eikä 
luokkatiloista ole löytynyt mitään, mikä estäisi niiden käytön. Koulurakennuksen 
perusparannuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja etenee päätöksentekoon elokuun 
aikana.  
 
Käpylän peruskoulu 
Koululle on lähetetty 15.8. tiedote kesän aikana tehdyistä sisäilmakorjauksista. Sekä Väinölässä 
että Untamossa mitataan hiilidioksidipitoisuudet uudestaan syksyn aikana sään viilennyttyä. 
 
Arabian korttelitalo 
Sisäilmakorjaukset ovat alkaneet kesällä, julkisivuremontti on valmistunut. Tiedote korjauksista 
lähetetty talon toimijoille 8.8. VTT selvittää korttelitalossa tehtyjen tutkimusten ja korjausten 
kattavuutta. Selvitys on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2018. 
 

3. Seuraava kokous 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 27.9.2018 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmatyöryhmän kokoonpano  
Mäenmaa Jari (Kasko, työsuojelupäällikkö, pj.) 
Harju Riitta (Kymp, sisäilmatiimi, erityisasiantuntija) 
Kari-Koskinen Ollipekka (Kymp, ylläpito, tiimipäällikkö 
Jokinen Hanna-Leena (Kymp, rakennukset ja yleiset alueet/tilapalvelut, asiakaspäällikkö) 
Nurminen Hannele (Kymp, ympäristöterveysyksikkö, ympäristötarkastaja) 
Saarinen Timo (Kasko, työsuojeluvaltuutettu ) 
Karvinen-Kopteff Outi (Kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Andtfolk Therese (Kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Jukko Jorma (Kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Paukkonen Marja (Kasko, työsuojeluasiantuntija, siht.)  
Saarela Marjaana (Työterveys Helsinki, työterveyslääkäri)  
Kemppi Mauno (Kasko, tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö, varapj) 
Harju Carola (Kasko, tilapalvelut, erityissuunnittelija) 
Schulman Vera (Kasko, tilapalvelut, johtava arkkitehti) 
Turunen Anni (Kymp, sisäilmatiimi, projektisuunnittelija) 
Laaksonen Seija (Sote, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, ylihoitaja) 
Kuki Samuli (Kasko, viestintäpalvelut, viestintäasiantuntija) 


