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Tietoa Konalan ala-asteen korjauksista ja kutsu 
infotilaisuuteen 
 
Konalan ala-asteella (Riihipellonkuja 2) tehdään kesän aikana korjauksia ja 
muita toimia sisäilman laadun parantamiseksi. Koulun perusparannus alkaa 
kesällä 2019. Opetus järjestetään perusparannuksen ajan Hilatien kentälle 
toimitettavissa väistötilapaviljongeissa. Koulurakennuksessa tehdään kaikki 
tarvittava, jotta siellä voidaan toimia väistötiloihin siirtymiseen saakka. 
 
Kesän 2018 aikana koulussa tehdään seuraavat korjaukset ja toimet: 
 

– kaikkiin luokkiin toimitetaan luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet 
– iv-koneiden asentamisen jälkeen koulu ylipaineistetaan uudelleen. 

Ylipaineisuudella ehkäistään mahdollisten epäpuhtauksien 
kulkeutumista rakenteista sisätilaan. Kiinteistöhuolto seuraa 
painesuhteita etäluettavan mittarin avulla. 

– ikkunanauharakenteet tiivistetään erillisen levyrakenteen avulla, jotta 
niistä ei kulkeudu sisäilmaan epäpuhtauksia. 

– alakattojen villakuidut poistetaan iv-laitteiden pääte-elinten 
läheisyydestä 

– käytävien iv-hormit puhdistetaan, iv-koneet huolletaan ja niiden 
suodattimet vaihdetaan 

– vanhat ilmoitustaulut pinnoitetaan pölyämisen estämiseksi 
– sisäänkäynnin vieressä olevassa 2 A-luokassa tehdään 

tiivistyskorjauksia 
– koulussa tehdään yläpölyjen siivous ja kasvit kerätään pois. 

  
Oppilaiden vanhemmille järjestetään sisäilmatilanteesta infotilaisuus tiistaina 
28.8.2018 klo 18.30–19.30. Tilaisuus pidetään koulun tiloissa.  
 
Helsingin kaupunki on julkaissut sisäilmaa käsittelevät verkkosivut, jotka 
löytyvät osoitteesta www.hel.fi/sisailma. Sivuilta löytyy yleistä tietoa sisäilma-
asioista kuten sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä. Konalan ala-asteen 
verkkosivuille kootaan kesän aikana tietoa koulun sisäilmatilanteesta.  
 
Vastauksia vanhempien esittämiin kysymyksiin 
 
Konalan ala-asteen oppilaiden vanhemmat ovat esittäneet koulun sisäilmaan 
liittyviä kysymyksiä. Kysymykset ja kaupungin vastaukset on koottu tähän 
tiedotteeseen. 
 

1. Mitä tarkoittaa, että sädesieni on lepotilassa? 
Vastaus: Jos kasvusto on lepotilassa, sen kasvuympäristössä ei ole 
riittävästi kosteutta sädesienen kasvulle. Kun sädesieni ei ole 
kasvavassa tilassa, se ei myöskään ole aineenvaihdunnaltaan tai 
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lisääntymisen suhteen aktiivinen. Aktiivinen kasvusto on haitallisempaa 
kuin lepotilassa oleva kasvusto. Sädesienet ovat yksi potentiaalisista 
terveysvaikutusten aiheuttajista, koska ne voivat tuottaa paljon erilaisia 
aineenvaihduntatuotteita, joista osa on toksisia. Julkisessa 
keskusteluissa sädesienet ovat saaneet melko hurjan maineen. 
Samalla on unohtunut se, että sädesienet ovat erittäin yleisiä 
luonnossa. Niitä esiintyy miljoonittain mm. mullassa ja ulkoilmassa 
lähes aina, kun maa ei ole lumen peittämä. Konalan ala-asteelta 
sädesientä on löytynyt kahdesta tilasta, lämmönjakohuoneesta ja 
ulkoliikuntavälinevarastosta. Kuntotutkimusraportin mukaan vauriot 
voidaan korjata perusparannuksen yhteydessä. 

 
2. Miten vanhempien tulee toimia, jos lapsi oirehtii? 

Vastaus: Jos lapsesi oireilee, kerro asiasta koulun rehtorille ja ota 
yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Kouluterveydenhoitaja pitää kirjaa 
mahdollisen sisäilmaoireilun yleisyydestä ja ohjaa oppilaan tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin terveysasemalle. 

 
3. Mitä kaupunki tekee, mikäli oireet jatkuvat tai lisääntyvät syksyllä? 

Vastaus: Rakennuksessa tehdään tarvittaessa lisätutkimuksia 
sisäilmaongelman syyn selvittämiseksi ja sen poistamiseksi. Oppilaan 
oireilua koulussa pyritään helpottamaan sisäisin ratkaisuin, joiden 
suunnitteluun osallistuvat rehtori tai apulaisrehtori sekä 
kouluterveydenhuollon edustaja yhteistyössä vanhempien kanssa. 

 
4. Miten koulussa voi olla vielä vuoden, vaikka lapset ja opettajat 

oireilevat? 
Vastaus: Syksyyn mennessä tehtävät toimet parantavat koulun 
sisäilman laatua, minkä pitäisi myös vähentää oireilua. 

 
5. Miksi väistötilat eivät voi tulla aikaisemmin, miksi remontti alkaa 

vasta vuoden päästä?  
Vastaus: Perusparannusiässä olevia koulurakennuksia on paljon, eikä 
kaikkia voida korjata samanaikaisesti. Koulut pyritään korjaamaan 
kiireellisyysjärjestyksessä sen mukaan, miten huonossa kunnossa ne 
ovat. Väistötilojen toimitusajat ovat pitkiä, ja niistä on yleisesti ottaen 
pulaa. 
 

6. Miten asian käsittely kaupungissa etenee (väistötilat ja remontin 
alkaminen), eli kuka tekee päätöksiä? 
Vastaus: Väistötilat hankkii kaupunkiympäristön toimiala kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan esittämän tarvekuvauksen pohjalta. Remontin 
aikataulu määritellään hankesuunnitelmassa, jonka on hyväksynyt 
kaupunginvaltuusto.  
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7. Miksi ratkaisut tehdään tutkimusten eikä oireiden mukaan? 
Vastaus: Sisäilmaongelman syyn selvittäminen ja poistaminen 
edellyttävät rakenneteknisiä tai talotekniikan kuntoa kartoittavia 
tutkimuksia, joita voidaan täydentää sen tiedon avulla, missä tiloissa 
oireilua esiintyy.  

 
Lisätiedot 
 
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö 

 
Sisäilma-asiantuntija Jari Pere 
Puh. 09 310 31803 
jari.pere@hel.fi 
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