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§ 192
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Puotilan ala-
asteen väistötiloista

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Perusparannusta varten tehtyjen kuntotutkimusten, uudis-
rakentamisen myötä saatavien toimivampien oppimisen ympäristöjen ja 
koulukiinteistöön sijoitettavan esiopetuksen vuoksi rakentamisohjelman 
luonnoksessa vuosiksi 2019-2028 hanketta esitetään perusparannuk-
sen sijaan toteutettavaksi korvaavana uudisrakennuksena vuosille 
2020-2021. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, 
mikä mahdollistaa perinteistä toteutusmallia nopeamman toteutusaika-
taulun. Uuteen koulukiinteistöön sijoitetaan ala-asteen lisäksi uutena 
toimintona esikouluopetusta. 

Hankeen toteuttaminen nykyiselle tontille tarkoittaa nykyisen kiinteistön 
purkamista ja koulun sijoittamista väistötiloihin rakentamisen ajaksi. 
Kaupunkiympäristön toimiala tekee tutkimustulosten perusteella tarvit-
tavat korjaustoimenpiteet, jotta nykyisten tilojen turvallisuus ja terveelli-
syys varmistetaan ja rakennuksen käyttöä voidaan jatkaa sen purkami-
seen asti. Hankkeen väistötilojen sijainti ei ole vielä selvillä. 

Kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän se-
kä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa 
tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapi-
dosta. Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivouksesta ja siivottavuudes-
ta.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
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suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmaka-
navien sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja sen luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kul-
keutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. 

Loppukesästä 2018 on tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistusmit-
tauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöiden 
onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt korjauk-
set ovat parantaneet korjatuissa tiloissa olosuhteita huomattavasti.

Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipai-
neisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä 
pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta. Mikäli rakennuksessa 
tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vas-
taava yritys saa asiasta hälytyksen.

Rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdis-
tettu.
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Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
pungin ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tarkastuksen syyskuun 
lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan. Työterveys Helsingistä 
4.9.2018 saadun tiedon mukaan Puotilan ala-asteen henkilökunta ei 
ole ottanut sisäilmaoireilusta yhteyttä työterveyshuoltoon syksyn 2018 
aikana. Kouluterveydenhuollosta 3.9.2018 saadun tiedon mukaan nel-
jän eri oppilaan vanhemmalla on ollut epäily siitä, että lapsi oireilee 
koulun sisäilman takia. Edellä kerrottujen tietojen perusteella ja tarkkaa 
tilojen kunnon seurantaa noudattamalla kaupungin tämän hetkinen nä-
kemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloihin 
merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista. 

Käsittely

Muutoksenhakuohje vaihdettu oikeaksi pöytäkirjanpitäjän toimesta 
19.9.2018.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Puotilan valiaikaistiloista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta 28.9.2018 mennessä valtuutettu Sami Muttilaisen ym. tekemästä 
valtuustoaloitteesta koskien Puotilan ala-asteen väistötiloja.

Aloitteessa esitetään väistötiloihin siirtymistä jo syksyllä 2018 raken-
nuksen huonon teknisen kunnon perusteella.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Puotilan valiaikaistiloista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


