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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä
kokoontui torstaina 23.5.2019
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.

- Sisäilmaviestintä: Kaupungin rakennusten sisäilmatiedotteet ja nyt myös sisäilmaraportit
vuodesta 2016 alkaen löytyvät osoitteesta www.hel.fi/talotiedot.

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan investointiohjelma, talousarvioehdotus 2020-
2029, Mauno Kemppi: Tilapalvelupäällikkö Mauno Kemppi esitteli kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan investointiohjelman luonnoksen vuosille 2020-29.
Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on käsitellä listaa perusparannuskohteiden osalta: onko
kohteita, joita tulisi sisäilmatilanteen vuoksi aikaistaa ja katsoa puuttuuko listalta joku
kohde, joka pitäisi siellä olla sisäilmatilanteen vuoksi. Esitys menee kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan lautakunnan käsittelyyn 4.6.2019. Sisäilmatyöryhmä katsoo, että
kaikkien perusparannuskohteiden osalta tulisi pysyä aikataulussa ja mieluumminkin
aikaistaa niitä, jotta voitaisiin taata turvalliset ja terveelliset työtilat.

Radonmittaukset: Marja Paukkonen oli selvittänyt kaupunkiympäristön toimialalta
radonmittauksista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla: ”Radonia on nyt mitattu
koulujen ja osan päiväkotien osalta. Päiväkodeissa alettiin mitata, koska saimme
ennakkotietoa uudesta siirtymäsäädöksestä. Nyt on aloitettu päiväkodeista, jotka
valittiin osittain satunnaisesti ja osittain alueilta, joissa koulujen mittauksissa oli
kohonneita korkeuksia. Tulevan kesän ja syksyn aikana tehdään suunnitelmaa, miten
loput kiinteistöt mitataan.”

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia
kohteita:

Vartiokylän ala-aste

Tiedotustilaisuudet henkilöstölle ja vanhemmille järjestettiin 20.5. Kaupungin esittämiä
väistötilaratkaisuja vastustetaan. Kaupungin suunnitelmien mukaan koulu toimisi syksyn 2019
ajan Stadin ammatti- ja aikuisopiston entisissä tiloissa Latokartanontie 16:ssa ja siirtyisi
kevätlukukauden 2020 alusta Rintinpolku 2:n ja 4:n tonteille sijoitettaviin väistötilapaviljonkeihin.
Väistötilaratkaisusta keskustellaan vielä.

Maatullin ala-aste

Kesän aikana tehdään kokonaisvaltainen kuntotutkimus. Neljän tilan ikkunoiden korjausten
suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat kesään mennessä.
Henkilöstöinfo järjestettiin 10.5. Kaupunkiympäristön asiantuntijat ovat myös tavanneet
vanhempainyhdistyksen edustajia toukokuussa.

Haagan peruskoulu

http://www.hel.fi/talotiedot
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Ilmanvaihdon tutkimus on valmistunut. Yksittäisissä luokkatiloissa ilmamäärät ovat hyvät, mutta
raitis ilma ei kierrä luokissa riittävästi. Lisäksi rakennusautomaatiojärjestelmässä on ongelmia.
Seuraavaksi selvitetään tehtäviä korjauksia.

Tehtaankadun ala-aste

Valtuusto on hyväksynyt koulun perusparannuksen hankesuunnitelman. Perusparannus alkaa
kesällä 2020. Valtuutetut haluavat selvittää, onko väistötiloihin mahdollista siirtyä jo aiemmin.
Uudet infot järjestetään henkilöstölle ja vanhemmille toukokuun lopussa.

Seuraava kokous
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 4.9.2019.

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)


