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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä
kokoontui keskiviikkona 4.9.2019
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.

1. Käytiin keskustelua toimialan sisäilmatyöryhmän työskentelystä. Keskustelussa
todettiin, että samalla kun on tärkeä pyrkiä löytämään ratkaisuja/ehdotuksia pitkään
jatkuneisiin tilanteisiin, tulee kehittää rinnalla koko ajan myös ennakoivaa toimintaa.
Yhtenäinen tiedonkeruujärjestelmä, kohdetietojen löytyminen yhdestä ja samasta
paikasta on tavoitteena.

2. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.6.2019 Helsingin kaupungin kiinteistö-poliittisen
ohjelman, sisäilmaohjelman 2018-2028 ja näiden asiakirjojen toteutusohjelman
ohjeellisina asiakirjoina Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021:ssä asetettujen
tavoitteiden toteuttamiseksi.

3. Sisäilmaviestintä, kaupungin rakennusten sisäilmatiedotteet (jatkossa myös raportit)
löytyvät www.hel.fi/talotiedot. Hki sisäilmaan liittyvää viestintäohjetta päivitetään
sisäilmatoimintamallin yhteydessä, yhteistyössä toimialojen viestinnän kanssa.

4. Muissa asioissa oli esillä mm.

- Hki sisäilmatoimintamallin päivitystyöryhmä kokoontui 3.9.2019 ja käsitteli ohjeistusta
tällä kertaa painopisteenä ylläpidon toiminta.

- Hki sisäilmaryhmän seuraava kokous on 10.9.2019.

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia
kohteita:
Lpk Pikutylli, Arielinkatu 2
Päiväkoti Pikkutyllissä (Arielinkatu 2) tutkittiin keväällä ilmanvaihdon toimintaa ja tilojen kuntoa,
koska tilojen käyttäjät ovat raportoineet huoneilman tunkkaisuudesta ja liian korkeista
lämpötiloista. Tutkimuksen mukaan sisäilmaan vaikuttavat eniten ilmanvaihdon puutteet.
Ilmanvaihtokanavat puhdistetaan ja ilmanvaihto säädetään kuntoon syksyllä 2019. Samalla
poistetaan ilmanvaihtokanavista mahdolliset mineraalivillakuitujen lähteet

Pohjois-Haagan ala-aste ja Haagan peruskoulu, Mäkipellontie 19
Mäkipellontie 19:n tilojen sisäilmakorjaukset hyväksyttiin kaupunkiympäristön toimialan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 5.9. ja korjaukset alkoivat maanantaina 9.9.
Solakallion koulu, Kansantie 1
Solakallion koululle ryhdytään rakentamaan väistötilaa osoitteeseen Mikkolankuja 6.
Rakennushankkeen valmistelutyöt käynnistyvät kesä-heinäkuun aikana maanrakennustöillä.
Rakennuselementtien asennus alkaa syyskuun alussa ja kestää näillä näkymin marraskuun
loppuun asti.
Rakennus sijoittuu läheisen Toivolan koulun länsipuoleiselle kentälle. Hankeaikataulun mukaan
koulu käynnistyy väistötiloissa tammikuussa 2020 ja rakennukset toimivat koulun väliaikaisina
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tiloina kunnes uusi koulu on valmis. Solakallion koulun uudisrakennuksen on suunniteltu
valmistuvan vuonna 2024.

Seuraava kokous
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 22.10.2019.

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)
Näremaa-Perälä Hanna(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)
Sjöblom Satu (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)


