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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 
kokoontui keskiviikkona 29.1.2020 

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. Käytiin katsaus kaupungin sisäilmaryhmän alatyöryhmistä 

Riitta Harju kertoi koulutustyöryhmän työskentelystä. Ryhmä on tuottanut sisäilmaan 
liittyvää videomateriaalia. Keväällä 2020 järjestetään esimiehille ja henkilöstölle 
sisäilma-aiheisia Webinaareja. Sisäilmakoulutuksia henkilöstölle ja esimiehille jatketaan 
myös keväällä ja syksyllä. 

Riitta Harju kertoi kaupungin sisäilmatoimintamallin ja viestintäohjeen päivitysryhmän 
työskentelystä. Toimintamalli ja viestintäohje on tarkoitus hyväksyä kaupungin 
sisäilmaryhmän kokouksessa 29.1.2020. 

2. Ympäristöpalvelun suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset, suunnitelma 2020-24. 

 

Hannele Nurminen kertoi suunnitelman tarkentuvan aina vuosittain. Tavoitteena on 100 

koulua ja 220 varhaiskasvatuksen kohdetta.  Kohteet sisältävät kunnallisia ja yksityisiä 

toimijoita. Tavoitteena on jatkossa tehdä tarkastus toimipisteisiin joka 3. vuosi. 

 
 

3. Muissa asioissa oli esillä mm. 

 

- THL tutkimus oppilaskyselyiden käytöstä sisäilma-asioissa on julkaistu. Koulun 

sisäilman laatua ei voi luotettavasti arvioida pelkästään oppilaiden oireilun perusteella. 

- Hki sisäilmaryhmän seuraava kokous on 29.1.2020 

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia 
kohteita: 

Oulunkylän ala-aste 
Oulunkylän ala-asteella on ollut joidenkin huoneiden ilmanvaihdon säädöissä ja erityisesti 
koulun korkean osan tiivistyksissä puutteita. Lisäksi ruokalan lattiassa on mitattu kosteutta. 
Puutteita korjataan. 

 
Vartiokylän ala-aste 
Vartiokylän ala-aste on siirtymässä väistötiloihin Kukkaniityntielle ja Sauramatielle. 
 
 
Päiväkoti Tuuli 
henkilöstölle ja vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuus tutkimustuloksista ja 
jatkotoimenpiteistä 12. helmikuuta. 
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Tehtaankadun ala-aste 
Väistötiloihin siirtyminen etenee aikataulussa. 
 
Päiväkoti Isoniitty 
Päiväkodin ilmanvaihtokone uusitaan. 
 
 

Seuraava kokous 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 4.3.2020.  
 

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) 
Näremaa-Perälä Hanna(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) 
Sjöblom Satu (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) 
Hammarèn Erja (Kasko, hankintapalvelut, puhtauspalveluasiantuntija) 


