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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä
kokoontui tiistaina 22.10.2019
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. Kaskon sisäilmaryhmän työskentelystä
Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen jokainen jäsen pohtii omasta näkökulmastaan,
miten kokouksiin saataisiin jatkossa kohteiden sisäilmatilanteiden ennakointia
paremmin mukaan.

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. Kiinteistöstrategian teko jatkuu ja se on
kaupunginhallituksen käsittelyssä joulukuussa 2019.

3. Sisäilmaviestintä
Kaupungin rakennusten sisäilmatiedotteet ja jatkossa myös raportit löytyvät
aineistopankista www.hel.fi/talotiedot. Kaupungin sisäilma viestintäohjeen päivitys on
menossa, mediaviestinnän sisältöä mietitään yhdessä toimijoiden kanssa.

4. Muissa asioissa oli esillä mm.

- Radon-mittaukset jatkuvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kiinteistöissä syksyllä 2019
- Kaupungin sisäilmaryhmän seuraava kokous on 24.10.
- Helsingin kaupungin sisäilmatoimintamallin päivitys valmistuu vuoden loppuun mennessä
- Helsingin kaupungin sisäilmakoulutukset henkilöstölle jatkuvat syksyllä 2019
- Toimintaohje, kun oppilas/päiväkotilapsi epäilee sisäilmaoireilua, on päivitetty
- Kaskon, kouluterveydenhuollon ja sisäilmatiimin edustajat tapaavat kaskossa Helvaryn
sisäilmatiimiä 24.10.
- 20.11. klo 17.30-19.00 kaupunkiympäristön toimiala järjestää sisäilmakoulutuksen
huoltajille.

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia
kohteita:
Puotilan ala-aste
Koulun johtokunnalta on tullut kirje kaupungille. Johtokunta edellyttää aloitteellista ja
aktiivisempaa tiedottamista sekä väistötilahankkeen etenemisestä, että nykyisen koulutalon
sisäilmaseurannasta. Koululle on lähetetty tiedote vanhan koulurakennuksen sisäilmatilanteesta
lokakuun alussa. Väistötiloihin siirtymisen aikataulusta on laadittu tiedote syyskuun lopussa.
Vanhan koulurakennuksen sisäilmaseuranta jatkuu siihen saakka, kunnes koulu siirtyy
väistötiloihin.

Maatullin ala-aste
Jatkotutkimus on valmistunut. Tiedotustilaisuudet on järjestetty henkilöstölle ja vanhemmille

http://www.hel.fi/talotiedot
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23.10. Rakennuksessa tehdään jo aiemmin tehtyjen korjausten lisäksi tiivistyskorjauksia, jotta
siellä voidaan toimia siihen saakka, kunnes koululle saadaan väliaikaiset tilat läheiseen
Suuntimopuistoon.

Päiväkoti Himmeli
Tiedotustilaisuudet vanhemmille ja henkilöstölle pidetty. Rakennuksen paine-eroja seurataan
viikoilla 43-45. Seurannan avulla varmistetaan, että ilmanvaihto toimii suunnitellusti. Himmelin
väistötilat edelleen selvitettävinä. Alkuperäisestä suunnitelmasta rakentaa väistötilat Suutarilan
ala-asteen viereen luovuttiin.

Kannelmäen peruskoulu
Runonlaulajantien-toimipisteessä tutkitaan merkkiainekokein tiivistyskorjausten onnistumista.
Tehdään tarvittaessa myös rakenneavauksia. Kanneltien-toimipisteen tutkimusraportit
valmistumassa. Siivouksen laatuun on kiinnitetty huomiota molemmissa toimipisteissä.

Koskelan ala-aste
Vanhempia huolestuttaa, saadaanko lisätiloiksi suunnitellut Käpyläntie 8:n tilat kuntoon.
Vanhemmilta on tullut myös kielteistä palautetta lisätilojen sijainnista. Koululle on tarkoitus
järjestää tiedotustilaisuus, jossa käsitellään sekä lisätiloissa tehtävät korjaukset, että vanhan
koulurakennuksen kunto.

Seuraava kokous
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 27.11.2019.

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)


