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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä 
kokoontui torstaina 1.10.2020 

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. Radonmittaukset kaupungin toimipisteissä, projektiasiantuntija Jukka-Pekka 

Paasivaara, kymp  

Kaupunki on tehnyt radonmittaukset mittauskaudella 2019–2020 noin 150 
päiväkodissa ja leikkipuistorakennuksessa. Näistä seitsemässä kohteessa 
ylitettiin viitearvo, joka on 334 bq/m3. (Edellisellä mittauskaudella 2018–2019 
viitearvon ylityksiä oli viidessä kohteessa.) Viitearvon ylittäneissä kohteissa 
tulokset ovat olleet lähempänä viitearvon rajaa. Viitearvojen ylitykset eivät 
aiheuta vaaraa henkilökunnalle. Viitearvon ylittäneissä kohteissa tehdään 
tarkentavat mittaukset. Syksyllä 2020 radonmittauksia aloitetaan 54 
päiväkodissa ja leikkipuistorakennuksessa. Päiväkodit toimivat pääosin asunto-
osakeyhtiöiden tiloissa. Kohteissa yhteyshenkilönä on esihenkilö, joka voi 
halutessaan delegoida tehtävän työntekijöilleen. Järjestely on toiminut hyvin.  
 
  

2. Kaskon esihenkilöiden sisäilmakoulutuspäivä 3.12.2020.  
Järjestetään klo 12–16 Kaskon Meri-auditoriossa, mahdollisuus osallistua 
paikan päällä (rajoitetut paikat) tai etänä. Ilmoittautuminen koulutuskalenterin 
kautta 26.11 mennessä.   
 

 

- Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. 
seuraavia kohteita: 

Seuraavien hankkeiden tehostettu seuranta lopetetaan tässä vaiheessa, sillä 
sisäilmapuutteita ei ole havaittu väistöön siirtymisen tai korjausten valmistumisen 
jälkeen:  
 
Vartiokylän ala-aste 
Puotilan ala-aste 
Päiväkoti Himmeli 
Medialukio 
Päiväkoti Tuuli 
Päiväkoti Vironniemi 
 
Sisäilmaryhmä käsitteli useiden tilojen korjaustilanteita. Näitä olivat mm.  
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Myllypuron peruskoulun yläkoulu (Yläkivenrinne 4). Kohteessa selvitellään 
ilmanvaihdon puutteita ja tehdään toimia sen parantamiseksi. 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilat sekä Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
(Töysänkatu 2/Teollisuuskatu 23). Korjauksia käynnissä. 
 
Ryhmä seuraa sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin etenemisestä erityisesti 
seuraavissa kohteissa: 
 
Pohjois-Haagan ala-asteen sivukoulu (Mäkipellontie 19). Selvitetään tehtyjen 
korjausten onnistumista, kohteeseen on tilattu rakennusterveydenasiantuntijan 
lausunto. Tilannetta parannetaan erilaisilla toimenpiteillä, neuvottelu tulossa.  
 
Kannelmäen peruskoulu (Runonlaulajantie 40 ja Kanneltie 1). Seurataan 
kokonaisuutta, Runossa tutkimusraportin mukaan korjatut tilojen tiivistykset ovat 
pääosin onnistuneet, mutta korjaamattomissa tiloissa on eriasteisia ilmavuotoja. 
Ongelman ratkaisemiseksi on tilattu korjaussuunnitelma. Kanteleen korjaukset 
tehty, muutama puute korjataan.  
 
Leikkipuisto Kimmo (Turjantie 3). Kerätään lähtötiedot, ja sisäilma-asiantuntijoiden 
kohdekäynti tulossa.  

 

Seuraava kokous 
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 30.11.2020.  
 

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)  
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) 


