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HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä
kokoontui keskiviikkona 4.5.2022

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. seuraavia aiheita:

1. Talonrakentamisohjelma. Kaskon tilahankeyksikön päällikkö Vera Schulman kertoi, että

talonrakentamisohjelmaehdotus varmistuu kesäkuussa. Valtuuston asettama kattohinta on

osoittautunut vaikeaksi toteuttaa Ukrainan sodan ja materiaalin saatavuuden sekä hinnan

vuoksi.

2. Helsingin kaupungin päivitetty väistötilaprosessi sisäilmaongelmatilanteessa. Johtava

sisäilma-asiantuntija Harri Räsänen Kympistä kävi läpi muutoksia, joita väistötilaprosessiin

on tullut. Sama ohje koskee kaikkia toimialoja.

Muut asiat:

- Helsingin kaupungin sisäilma- ja sen toteutusohjelmaa päivitetään. Tavoitteena on saada

työ valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.
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- Takuuaikaiset palautekyselyt, Kympin palautekyselyiden lisäksi järjestetään myös Kaskon

tilapalveluiden käymät vapaamuotoiset palautekeskustelut, joista saadaan laaja

kokonaisuuskuva.

- Tiloissa, joissa on normaalisti tarpeen mukaan säätyvä ilmanvaihto, on ollut

koronapandemian ajan käytössä maksimiteholla toimiva vakioilmavirtainen ilmanvaihto.

Kaupungin epidemiologiselta yksiköltä pyydetään kannanotto siihen, milloin ilmanvaihto

voidaan palauttaa em. tiloissa tarpeen mukaan säätyväksi.

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia kohteita:

Seuraavat kohteet ovat edistyneet sisäilmaseurannan aikana:

Lpk Susanna (Maistraatinkatu 2) kevään aikana tutkitaan rakennuksen kuntoa, ilmanvaihdon

toimintaa ja tehdään olosuhdeseurantamittauksia. Tutkimustuloksista tiedotetaan, kun ne ovat

valmistuneet.

Gymnasiet Lärkan (Stormyrvägen 22), Hoplaxskolan/Haga-enheten ja Haga förskolan (nyt

väistössä Ledvägen 1) muutto väistötiloihin toteutumassa 2022 syyslukukauden alkuun

mennessä.

Seuraava kokous
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa 2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmatyöryhmän kokoonpano

Kemppi Mauno (Kasko, tilapalvelupäällikkö, pj.)

Mäenmaa Jari (Kasko, työsuojelupäällikkö, varapj.)

Räsänen Harri (Kymp, sisäilmatiimi, johtava sisäilma-asiantuntija)

Turunen Anni (Kymp, sisäilmatiimi, projektisuunnittelija)

Etelämäki Päivi (Kymp, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö)

Masalin Kalle (Kymp, isännöinti, tiimipäällikkö)

Särkänlahti Jari (Kymp, isännöinti, tiimipäällikkö)



3
Nurminen Hannele (Kymp, ympäristöterveysyksikkö, ympäristötarkastaja)

Saarinen Timo (Kasko, työsuojeluvaltuutettu)

Valo Pauli (Kasko, työsuojeluvaltuutettu)

Andtfolk Therese (Kasko, työsuojeluvaltuutettu)

Jukko Jorma (Kasko, työsuojeluvaltuutettu)

Paukkonen Marja (Kasko, työsuojeluasiantuntija)

Saarela Marjaana (Työterveys Helsinki, palvelupäällikkö)

Valjakka Pia (Sote, opiskeluterveydenhuolto, osastonhoitaja)

Schulman Vera (Kasko, tilapalvelut, tilahankeyksikön päällikkö)

Harti Gitta (Kasko, tilapalvelut, erityissuunnittelija, siht.)

Hammarén Erja (Kasko, hankintapalvelut, puhtauspalveluiden asiantuntija)
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