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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 
kokoontui keskiviikkona 20.5.2020 

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. Sisäilmatyöryhmän lausunto talonrakentamisohjelmasta 2021-2030 
Puheenjohtaja esitteli talonrakentamisohjelman, johon sisäilmaryhmästä 
annetaan lausunto. Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että puheenjohtaja tekee 
lausuntopohjan, joka käsitellään sähköpostitse tai seuraavassa sisäilmaryhmän 
kokouksessa.  

 
2. Syksyn 2020 kokousajat 

Sovittiin seuraavat kokousajat: 
- 1.10. klo 9-11 
- 30.11. klo 9-11  
 
 

3. Kaskon iltapäivä- tai aamutilaisuus syksyllä 2020 esihenkilöille ”Mistä hyvä 
sisäilma koostuu”.  
Jari Mäenmaa esitteli tilaisuuden luonnosta. Tilaisuus on suunniteltu 
pidettäväksi joko 24.9. aamupäivästä tai 21.9. iltapäivästä uudessa Kymppi-
talossa Kalasatamassa. Tilaisuus koostuisi yhteisestä introsta, infopisteistä eri 
tiloissa (sisäilmatoimintamalli ja koulutukset, ennakointi ja omat toimenpiteet, 
Bem-huoltokirja ja työterveyshuolto sekä kouluterveydenhuolto. Lopuksi olisi 
vielä yhteinen päätös tilaisuudelle. Kun tilaisuuden ajankohta varmistuu, 
jatkovalmistelusta lähetetään asianomaisille lisätietoa. 
 

4. Koulujen lisätilat toukokuussa 2020 
Puheenjohtaja esitteli asian. Pikaisesta aikataulusta huolimatta tilajärjestelyt 
ovat sujuneet hyvin. Tärkeää on jälkikäteen analysoida prosessia ja yhteistyötä 
etenkin ympäristöterveyden kanssa. 
 
 

- Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. 
seuraavia kohteita: 

 Leikkipuisto Tullinpuomi 

 Leikkipuistossa on tehty rakenteiden tiivistyskorjauksia keväällä ja työt ovat nyt    
valmistuneet. 
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Päiväkoti Muusa 
 
Päiväkoti Muusassa (Muusantori 4) tehtiin viime vuonna tarkentavia tutkimuksia, 
joiden mukaan päiväkotirakennus on hyvässä kunnossa. 
Tutkimuksessa todettiin, että sisäilmaa heikentävät todennäköisimmin epätiiviit 
kohdat lattian ja seinän liittymäkohdissa sekä putkien läpivienneissä. Lisäksi lattian 
alla oleva ryömintätila on ylipaineinen, jolloin ilma pääsee rakenteiden kautta 
sisälle. Mittausten mukaan yhdessä huoneessa on myös mineraalivillakuituja, jotka 
voivat aiheuttaa ärsytysoireita. 
Tiloihin on suunniteltu tiivistyskorjauksia. Korjausten ajaksi päiväkodin toiminta 
siirtyy väistöön. Väistötilaksi on tällä hetkellä suunniteltu paviljonkipäiväkoti 
Kangaspeltoa, joka sijaitsee osoitteessa Kangaspellontie 6 A. 
Seuraavaksi kiinteistönomistaja Helsingin kaupungin asunnot Oy kilpailuttaa 
korjaustyöt. Korjausten ja väistötiloihin siirtymisen ajankohdasta kerrotaan, kun 
urakoitsija on valittu. 

 
 

Metsolan ala-aste 

Metsolan ala-aste toimii syyslukukaudesta 2020 eteenpäin toistaiseksi seuraavissa 
osoitteissa: 

- Solakalliontie 13 (nykyinen toimipiste) 

- Ohrahuhdantie 2 ja 4 (väistötilat) 

- Kartanomuseontie 2 (koulun pihalla sijaitseva paviljonki) 

 

Kartanomuseontie 2:ssa sijaitseva koulurakennus otetaan pois käytöstä 

vesikattovuotojen aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Koko rakennus tarvitsee laajoja 

korjauksia. Asiasta kerrottiin huoltajille 28.4. lähetetyssä tiedotteessa. Koulun 

pihalla sijaitseva paviljonki pysyy koulun käytössä. 
 

Väistötiloina toimivat Ohrahuhdantie 2:ssa ja 4:ssä sijaitsevat tilat. Ohrahuhdantie 
2:ssa sijaitsevat Pakilan musiikkiopiston tilat. Ohrahuhdantie 4:ssä on tyhjiä 
toimistotiloja, jotka muutetaan koulukäyttöön sopiviksi 

 

Seuraava kokous 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 1.10.2020.  
 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmatyöryhmän 
kokoonpano  
Mäenmaa Jari (Kasko, työsuojelupäällikkö, varapj) 
Harju Riitta (Kymp, sisäilmatiimi, erityisasiantuntija) 
Kari-Koskinen Ollipekka (Kymp, ylläpito, tiimipäällikkö) 
Vierelä Timo (Kymp, rakennukset ja yleiset alueet/tilapalvelut, asiakaspäällikkö) 
Nurminen Hannele (Kymp, ympäristöterveysyksikkö, ympäristötarkastaja) 
Näremaa-Perälä Hanna(Kasko, työsuojeluvaltuutettu ) 
Rasilainen Tommi (Kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Andtfolk Therese (Kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Jukko Jorma (Kasko, työsuojeluvaltuutettu) 
Paukkonen Marja (Kasko, työsuojeluasiantuntija, siht.)  
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Saarela Marjaana (Työterveys Helsinki, työterveyslääkäri)  
Kemppi Mauno (Kasko, tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö, pj) 
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) 


