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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 
kokoontui torstaina 13.12.2018 

 
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 mm.  

- Kaupunkiympäristön ja Kasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla oli 12.12. yhteinen 

viestintätyöpaja, johon osallistui työntekijöitä Kympin sisäilmatiimistä ja viestinnästä 

ja Kaskon viestinnästä 

- Helsingin kiinteistöstrategian sisäilmaohjelmaa ja sen toimenpideohjelman 

valmistelua. 

- Työterveyslaitoksen toteuttamaa sisäilmastokyselyä suomen- ja ruotsinkielisen 

perusopetuksen opettajille ja koulunkäyntiavustajille. Kyselyn tulokset on julkaistu 

11.12.2018. 

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia 
kohteita: 
 
Puotilan ala-aste 
Ruokalan ilmanvaihtoa parannetaan lisääntyneen käyttäjämäärän vuoksi. Kirjastoon toimitetaan 
joululoman aikana ilmanvaihtokone, joka palvelee ruokalaa. Tiedote työn alla.  
 
Jakomäen peruskoulu 
Huokotien rakennuksessa remontin jälkeisessä siivouksessa on ollut puutteita. Selvitetään 
remontin viimeistelyn ja siivouksen tilannetta ylläpidon kanssa.  
 
Suutarilan ala-aste 
Tilojen käyttäjille on teetetty olosuhdekysely, josta saadaan pohjatietoja varsinaiseen 
kuntotutkimukseen. Hammashoitolan alakerrassa tehdään sisäilmakorjauksia joulukuun 2018 ja 
maaliskuun 2019 välisenä aikana. Tiedote tulossa.  
 
Haagan peruskoulu 
Alkuvuodesta 2019 tehdään ilmanvaihdon tutkimukset, jotka keskeytyivät vuonna 2018 
ilmanvaihdon huoltotoimien takia. Koulu saanut alustavat tiedot ilmanvaihdon tilanteesta kaskon 
tiedotteessa. 
 
Leikkipuisto Kannelmäki  
Leikkipuisto Kannelmäen rakennus on tutkimuksen mukaan huonossa kunnossa, ja sille on 
esitetty korvaavaa rakennusta. Tavoitteena on, että uusi rakennus olisi käytössä syksyllä 2019.  
 
Leikkipuisto Trumpetti 
Leikkipuistorakennus on huonossa kunnossa, mutta päätöstä rakennuksesta luopumisesta ei 
ole tehty. Trumpetin toiminta järjestetään keväällä 2019 lähialueen leikkipuistoissa ja 
Kannelmäen peruskoulun tiloja hyödyntäen. 
 
Lauttasaaren ala-aste 
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Vahasen tuoreen tutkimuksen mukaan sisäilmaan tällä hetkellä eniten vaikuttava asia on 
siivouksen riittämätön taso. Tiloissa on esimerkiksi remonttipölyä. Opettajien WC-tilan korjaus 
on tilattu.  
 
Helsingin kaupungin asiakastiedotteet, jotka liittyvät kiinteistöjen kuntoon ja korjauksiin, löytyvät 
aineistopankista osoitteella www.hel.fi/talotiedot 
 

Seuraava kokous 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 30.1.2019.  
 

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) 
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