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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 
kokoontui perjantaina 23.10.2018 
 
Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on käsitellä tilojen hankalia ja pitkittyneitä 
sisäilmaongelmatapauksia moniammatillisesti. Ryhmän tehtävänä on seurata, että yksittäisten 
kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät sovitun tavan mukaisesti.  
Kokouksessa käsiteltiin  

- Keskusteltiin pilottivaiheen koulukohtaisten sisäilmasivujen tulevaisuudesta 

- Kymp järjestää sisäilmaviestinnän työpajan ja tilaisuuteen osallistuu Kaskon viestinnästä 1-

2 henkilöä 

- THL:n sisäilmakyselyn viimeisen vaiheen tuloksien läpikäynti (linkki uutiseen 

(https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/helsingin-koulujen-

sisailman-laadusta-saatiin-kattavasti-tietoa-oppilailta?&pd=v) ja raporttiin 

(https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-

toimiala/sisailma/THL_tutkimusseloste_hki_vaihe3_041018.pdf)  

- Helsingin sisäilmatoimintamallin päivityksen läpikäynti 

- Helsingin kiinteistöstrategian sisäilmaohjelman tilanteen läpikäynti 

- Keskusteltiin yhteistyön kehittämisestä huoltajien kanssa 

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin muun muassa 
seuraavia kohteita: 
 
Puotilan ala-aste 
Ympäristötarkastajan raportin mukaan viemäreissä on tukkeutumisongelmaa, joka aiheuttaa 
hajuhaittaa. Ympäristötarkastaja edellyttää selvittämään keinoja viemäreiden tukkeutumisen 
ehkäisemiseksi. Ilmanvaihto on laitettu kuntoon, tilat olivat raikkaat. 
Rakennusterveysasiantuntija seuraa tilojen kuntoa kuukausittain.  
 
Vartiokylän ala-aste 
Sisäilmatutkimuksesta saatujen väliaikatietojen mukaan rakennuksessa on korjaustarpeita. 
Tutkimus valmistuu loppuvuodesta. Ilmanvaihtoa selvitetään erikseen.    
 
Suutarilan ala-aste 
Rakennuksessa tehdään kattava tutkimus ja mahdollisesti myös olosuhdekysely tilojen 
käyttäjille tutkimuksen pohjatiedoksi. Tiloissa havaittu paikoin hajuhaittaa, jonka syy ei ole 
selvinnyt. Aikaisemmat tutkimukset on esitelty esimiehille, henkilöstöinfo järjestetään 30.10. 
 
Päiväkoti Saniainen 
Tilat omistava Heka on jatkanut ilmanvaihtoa parantavia toimia. Tuloilman määrissä on 
kuitenkin puutteita. Tiedote on lähetetty päiväkodille 15.10.  
 
Konalan ala-aste 
Viipalerakennuksen tutkimus on valmistunut. Raportin mukaan rakennuksessa ei ole havaittu 
vakavia ongelmia. Koulurakennuksen kuntoa aletaan seurata säännöllisesti. Kuukausittaiset 
kiinteistökierrokset tekee ulkopuolinen rakennusterveysasiantuntija.  
 
Lauttasaaren ala-aste 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/helsingin-koulujen-sisailman-laadusta-saatiin-kattavasti-tietoa-oppilailta?&pd=v
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/helsingin-koulujen-sisailman-laadusta-saatiin-kattavasti-tietoa-oppilailta?&pd=v
https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sisailma/THL_tutkimusseloste_hki_vaihe3_041018.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sisailma/THL_tutkimusseloste_hki_vaihe3_041018.pdf
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Henkilöstölle ja vanhemmille on pidetty infot lokakuussa. Molemmissa tilaisuuksissa oli vain 
vähän ihmisiä, vanhempaininfossa parikymmentä. Muutama luokka tarkastetaan vielä kerran ja 
varmistetaan, ettei tiloissa ole esimerkiksi vanhoja huonokuntoisia kalusteita, jotka pitäisi 
vaihtaa. Siivouksen tasossa edelleen parannettavaa. Tiedote lähetetty 12.10. 
 
Päiväkoti Särki 
Päiväkodissa on huolta ilmanvaihdon toiminnasta. Tekninen isännöitsijä tekee kohdekäynnin ja 
selvittää tilannetta. Päiväkoti siirtyy Lauttasaaren Vattuniemeen tulevaan uuteen koulu- ja 
päiväkotirakennukseen, kun se lähivuosina valmistuu. 
 

Seuraava kokous 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 20.11.2018 
 
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) 


