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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 
kokoontui tiistaina 20.11.2018 
 
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  

- Käsiteltiin ympäristöpalveluiden vuoden 2019 tarkastussuunnitelma 

- Päätettiin kevään 2019 kokousajat 

- Käsiteltiin kasvatuksen ja koulutuksen kohteita 

Ympäristöpalveluiden vuoden 2019 tarkastussuunnitelma 

Ympäristöpalveluiden tavoitteena on tehdä vuoden 2019 aikana yhteensä 200 suunnitelmallista 
tarkastusta päiväkoteihin, kouluihin, leikkipuistoihin, nuorisotaloihin, lastenkoteihin, tehostetun 
palveluasumisen kohteisiin ja muihin sosiaalialan valvontakohteisiin.  

Tarkastukset jakautuvat seuraavasti: 

- 90 tarkastusta - Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit 

- 50 tarkastusta - Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset, esiopetus 

- 30 tarkastusta - Vanhainkodit ja vastaavat vanhustenhuollon yksiköt, lastenkodit, muut 

sosiaalialan yksiköt 

- 30 tarkastusta - Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten käyttämät 

kohteet, kuten kerhotilat, nuorisotilat, leikkipuistot)    

Tarkastukset kohdistuvat sekä kaupungin ylläpitämiin että yksityisten toimijoiden toimipisteisiin. 
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksilla yhtenä aiheena on omavalvonnan toimivuuden 
arvioiminen. Vuonna 2019 otamme erityisesti päiväkodeissa omavalvonnan tarkastamisessa 
painopisteeksi hygienia- ja siivousasiat. Kaikissa kohteissa siivouksen toimivuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota.  

Kevään 2019 kokoukset 
Sisäilmatyöryhmän kokoukset pidetään 30.1., 11.3., 25.4. ja 23.5.2019 

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin muun muassa 
seuraavia kohteita: 
 

Puotilan ala-aste 
Rambollin kahden ensimmäisen kuukausikierroksen raportti ilmestyi lokakuun lopulla. 
Tiivistyskorjausten onnistumisen varmistamiseksi tehtävien merkkiainekokeiden tilannetta 
selvitetään. Koulun viemäreitä joudutaan avaamaan säännöllisin väliajoin.  Tiedote tulossa.  
 
Suutarilan ala-aste 
Henkilöstöinfo järjestettiin lokakuun lopulla. Rakennuksessa tehdään lisätutkimuksia ja 
olosuhdekysely tilojen käyttäjille. Esiopetus on tarkoitus sijoittaa pihalle rakennettavaan 
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paviljonkiin. Paviljonkiin on saatu rakennuslupa, ja tila pyritään saamaan käyttöön alkuvuodesta 
2019. 
 
Päiväkoti Katiska 
Päiväkodissa on tehty aiemmin paljon tutkimuksia ja korjauksia. Tiloissa koetaan edelleen 
sisäilma huonoksi ja ilmanvaihto riittämättömäksi. Kohteeseen on tilattu iv-suunnittelu 
ilmanvaihdon parantamiseksi. Keittiössä on sattunut pieni vesivahinko. Ruokakomeroon on 
vuotanut yhdestä läpiviennistä vettä. Keittiön lattiaan tehdään varmuuden vuoksi 
kosteusmittaukset.  
 
Haagan peruskoulu 
Kohteessa on tehty ilmanvaihdon säätötöitä, iv-kanavien puhdistusta ym. Iv-järjestelmän 
tutkimus alkamassa lähiaikoina. 
 
Oulunkylän ala-aste 
B-siiven kattokorjaukset ovat käynnissä. Ilmamäärien tarkistusmittauksia on tehty, työ on 
kesken. Ilmamäärien pitäisi kuitenkin olla kunnossa. Ilman huuhtoutumista tarkastetaan vielä. 
Rakennuksessa selvitetään, mitä korjattavaa tiloissa on vielä perusparannuksen jälkeen. 
Henkilöstöinfo järjestetään 20.11.   
 
Koskelan ala-aste 
Koulussa on tehty sisäilmatutkimuksia, raportti ilmestynyt lokakuussa. Tutkimusten pohjalta 
aloitetaan korjaukset, mm. liikuntasalin seinän kosteusvaurio korjataan. Henkilöstöinfo on 
tulossa 22.11.2018. 
 

Seuraava kokous 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 13.12.2018.  
 
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) 


