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Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmä
kokoontui keskiviikkona 16.4.2020
Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on käsitellä tilojen hankalia ja pitkittyneitä
sisäilmaongelmatapauksia moniammatillisesti. Ryhmän tehtävänä on seurata, että ko.
määritelmän mukaisten yksittäisten kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät
sovitun tavan mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin mm.

1. Kaupungin tilojen ylläpito-ohje koronavirustilanteen aikana
      Riitta Harju esitteli Kaupungin tilojen ylläpito, tutkiminen ja korjaaminen korona-
      virustilanteen aikana-toimintaohjeen. Ohje löytyy www.hel.fi/talotiedot etusivulta.

Kaskon tiloissa tullaan suorittamaan tutkimuksia ja korjauksia mahdollisimman
normaalisti. Toimenpiteiden tekijät noudattavat koronavirustilanteen mukaisia
käytäntöjä.

2. Kiinteistöstrategian ja sisäilma-asiakirjan päivittäminen
Kaskon ja kympin yhteistyöasiakirjan päivittäminen on menossa. Käsittelyssä
on asiakirjan osat
-sisäilma-asiat ja sen liitteet
-kunnossapito ja sen liitteet, käyttöönottoilmoitukset
Käyttöönottoilmoitukset kaskossa jatkossa hoitaa Maria Linden

3. Kunnossapito: käsikirja kiinteistössä toimijalle, ensimmäinen versio valmistunut
Käsikirja on tehty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ylläpidon ja
kasvatuksen ja koulutuksen tilapalveluiden kanssa. Käsikirja julkaistaan osissa.

- Sisäilmatyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm.
seuraavia kohteita:

Vartiokylän ala-aste
Koulu on siirtynyt takaisin Vartiokylään paviljonkeihin kahteen eri toimipisteeseen.
Uusista väistötiloista ei ole tullut valituksia.
Malmilla sijaitsevasta väistötilarakennuksesta (Vanha Helsinginkatu 25) on tehty
kuntotutkimus. Tuloksista laaditaan esitys, joka viedään Talotiedot-palveluun.

Laajasalon peruskoulu
Koulun sivutoimipisteessä Holmanmoisionpolulla korjataan yhtä tilaa. Koululla
kuitenkin huolta koko rakennuksen kunnosta. Aikaisemmissa tutkimuksissa D-
rakennuksessa todetut ongelmat on korjattu, eikä tällä hetkellä ole tiedossa mitään
sellaista, mikä estäisi tilojen käytön. Rakennuksessa tehdään vielä lisätutkimuksia.
Niiden avulla muun muassa varmistetaan tehtyjen korjausten onnistuminen.
Tutkimukset pyritään aloittamaan toukokuun aikana. Tutkimustuloksista
tiedotetaan, kun ne ovat valmistuneet.

http://www.hel.fi/talotiedot
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Maatullin ala-aste
Tiivistyskorjaukset ovat valmistuneet. Suuntimopuistoon sijoitettavien väistötilojen
rakennushanke etenee. Hankesuunnitelma 16.4. kaupunkiympäristön rakennusten
ja yleisten alueiden jaostossa sekä 5.5. kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.
Tämän jälkeen on tavoitteena hankkeen käsittely 10.6. kaupunginvaltuustossa,
jolloin käsitellään uusia hankkeita.

Seuraava kokous
Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 20.5.2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmatyöryhmän
kokoonpano
Mäenmaa Jari (Kasko, työsuojelupäällikkö, varapj)
Harju Riitta (Kymp, sisäilmatiimi, erityisasiantuntija)
Kari-Koskinen Ollipekka (Kymp, ylläpito, tiimipäällikkö)
Vierelä Timo (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, pj)
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)


