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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä
kokoontui torstaina 25.4.2019
Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on käsitellä tilojen hankalia ja pitkittyneitä
sisäilmaongelmatapauksia moniammatillisesti. Ryhmän tehtävänä on seurata, että yksittäisten
kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät sovitun tavan mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin mm.

- Toimipisteisiin on tehty kysely ilmapuhdistimista. STARA suorittaa vaihtoprosessia,
jossa vanhat koneet tullaan vaihtamaan uusiin, kohteissa joissa niitä edelleen tarvitaan.

- Kaupungin järjestämä sisäilmateematilaisuudessa 26.3. oli hyvä osanotto. Iltapäivällä
oli ensimmäisen kerran tilaisuus esimiehille aamupäivän yleistietouden jatkoksi.
Tilaisuuden vetäjänä toimi johtava konsultti Susanna Kalavainen Työterveyslaitokselta.
Tilaisuus sai hyvää palautetta esimiehiltä.

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat tapaavat Helvary sisäilmaryhmän
edustajia 2-3 kertaa vuodessa. Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelu- ja
tilapalvelupäällikkö, kaupunkiympäristön sisäilmatiimin edustajat sekä sosiaali- ja
terveystoimesta kouluterveydenhuollon edustajat tapasivat Helvary: n sisäilmaryhmän
edustajia 15.4.2019 yhteistyöpalaverissa. Keskusteltiin mm. Helsingin kaupungin
kiinteistöstrategian sisäilmaohjelmasta ja kouluterveydenhuollon roolista
sisäilmaepäilyissä.

- Sisäilmaviestintä: raportteja viedään tasaiseen tahtiin hel.fi/talotiedot -sivustolle, nyt
niitä palvelussa jo 400 kpl.

- Kaupungin sisäilmatyöryhmän kokous 18.3. muistio luettavissa hel.fi/sisailma -sivustolla

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia
kohteita:
Vartiokylän ala-aste
Tutkimukset ovat valmistuneet. Vanhassa koulurakennuksessa voidaan toimia kevätlukukauden
loppuun. Väistötiloja etsitään kiireisellä aikataululla ja erilaisia vaihtoehtoja kartoitetaan.
Hankaluutena on, että Vartiokylästä ei löydy esimerkiksi sellaista toimistotilaa, joka olisi helposti
muutettavissa koulun käyttöön sopivaksi. Tavoitteena on kuitenkin saada koulu väistötiloihin
syksystä 2019.

Vuosaaren lukio
Tutkimukset ovat käynnissä. Rakennuksessa tehdään merkkiainekokeita, joiden avulla
tarkastetaan tehtyjen tiivistystöiden onnistuminen. Lisäksi tarkastetaan yksittäisiä tiloja. Yhden
luokan katossa on vuotojälkiä. Selvitetään, onko kyseinen vuoto vanha vai uusi. Lukiolle
laaditaan tiedote tutkimuksista.

Maatullin ala-aste
Koulun sisäilmaongelmista on tullut lyhyen ajan sisällä useita yhteydenottoja, tilannetta
selvitetään. Rakennuksessa on tehty loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019 ilmanvaihtoon
liittyviä korjauksia, mutta ilmanvaihto on nyt ilmeisesti alipaineinen. Rakennuksen alapohja
tarkastetaan ja muita tutkimustarpeita kartoitetaan. Uuden koulun rakentaminen alkaa
tämänhetkisen suunnitelman mukaan vuonna 2022.

Kannelmäen peruskoulu
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Runonlaulajantien-toimipisteen sisäilmatilannetta selvitetään. Kanneltien-toimipisteessä
tehdään kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus sekä ilmanvaihtojärjestelmän
kuntotutkimus. Tutkimukset alkavat lähiaikoina.

Tehtaankadun ala-aste
Koulun tilanteesta on tullut paljon kyselyitä. Koko koulussa on tehty perusteellinen siivous, ja
osassa luokkia on tehty rakenteita parantavia tiivistystöitä. Ilmanvaihdon toimintaa ja
painesuhteita tutkitaan. Koululle perustetaan tiedonkulun varmistamiseksi syksyllä
seurantaryhmä, johon pyydetään myös vanhempien edustus. Koulun perusparannus alkaa
kesällä 2020.

Seuraava kokous
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 23.5.2019.

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


