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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä
kokoontui keskiviikkona 27.11.2019
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. Opettaja-lehdessä oli artikkeli Kaskon opettajasta:
https://www.opettaja.fi/tyossa/sisailmaoireet-uhkasivat-vieda-ennenaikaiselle-
elakkeelle-siirto-puhtaaseen-kouluun-pelasti-tilanteen/

3. Sisäilmaviestintä, kaupungin rakennusten sisäilmatiedotteet ja 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 5.12.2019.

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia
kohteita:
Koskelan ala-aste, Juhana-herttuan tie 13
Henkilöstöinfo ja vanhempaininfo on pidetty 18.11. Esitysmateriaali löytyy Talotiedot-sivustolta
(www.hel.fi/talotiedot). Vanhan koulurakennuksen sisäilmakorjaukset ovat valmistuneet.
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta käsittelee Käpyläntien lisätiloja joulukuussa.

Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie 40 ja Kanneltie 1
Runonlaulajantien rakennuksen kuntotutkimusraportti on valmistumassa joulukuussa.
Kanneltien rakennuksen kuntotutkimus valmistuu myös pian. Korjaustarpeita arvioidaan
tutkimusten valmistumisen jälkeen. Koulun oppilasmäärä lisääntyy syksystä 2020, jolloin
tarvitaan lisätiloja.

Maatullin ala-aste, Kimnaasinpolku 5
Sisäilmakorjaukset ovat käynnissä ja valmistuvat alkuvuodesta 2020. Koulun toiminta siirtyy
läheiseen Suuntimopuistoon vuodenvaihteessa 2020–2021.
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Päiväkoti Himmeli, Olkilyhteentie 17
Paine-erojen seurannassa todettiin, että tilat eivät ole olleet ylipaineiset päiväkodin toiminta-
aikojen ulkopuolella. Syynä on se, että ilmanvaihto ei ole ilta-aikaan ollut päällä täydellä teholla,
vaikka olisi pitänyt. Ongelma korjattiin heti sen jälkeen, kun se oli havaittu. Päiväkoti siirtyy
alkuvuodesta 2020 samalle tontille sijoitettavaan väistötilapaviljonkiin.

Puotilan ala-aste, Klaavuntie 17
Yhdessä luokkahuoneessa on ollut hyvin kuuma. Ongelman syytä on selvitetty. Osa koulun
oppilaista siirtyy väistötiloihin pihalla oleviin väistötiloihin vuodenvaihteessa ja loput
Leikkipuiston paviljonkeihin myöhemmin ensi vuonna. Koululla 26.11. järjestetty
tiedotustilaisuus uudisrakennushankkeesta oli mennyt hyvin. Esityksen materiaali löytyy
Talotiedot-sivustolta.

Seuraava kokous
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 29.1.2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmatyöryhmän
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Sjöblom Satu (Kasko, tilapalvelut, erityissuunnittelija)
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Turunen Anni (Kymp, sisäilmatiimi, projektisuunnittelija)
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