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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

26.4.2022 klo 13.00 – 13.40

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell
Kristiina Pasula
Sirpa Valén
Hannele Koskinen
Maija Haapala
Kirsi Makkonen
Arja Rosenberg

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja
sihteeri
kiinteistöjohtaja
vs. perusopetusjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
hallintopäällikkö, sote
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija

Poissa:
Bill Winter
Jussi Komokallio
Pia Kauppinen
Jaakko Haapala
Hannu Minkkinen

vs. kiinteistöpäällikkö
turvallisuuspäällikkö
vs. kaupunginlakimies
liikuntapaikkapäällikkö
projektipäällikkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1. Päiväkoti Aarre
5.4.2022 ilmoitus viemärin hajusta eteisessä.
Käsittely 26.4.2022
Tilanne korjattu huollon toimesta.
3.2. Päiväkoti Trollebo
12.4.2022 ilmoitus kahden tilan huonosta ilmasta iltapäivisin ja epäily tietoliikennekaapin aiheuttamasta tilan lämpenemisestä.
Käsittely 26.4.2022
Kiinteistöön on tulossa ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmanvaihdon säätö kuluvan vuoden aikana. Tietoliikennekaapin ja huoneen lämpötilat mitattu ja todettu olevan tavanomaisella tasolla.
3.3. Keravan lukio
4.4. ja 26.4.2022 kaksi ilmoitusta yhteen työtilaan (ei opetustila) liittyen huonosta sisäilmasta, oirekokemuksista ja tuulettamismahdollisuuden puuttumisesta.
Käsittely 26.4.2022
Tila kuuluu kiinteistön vanhimman ilmanvaihtokoneen palvelualueelle. Selvitetään
mahdollisimman pian ilmanvaihtokoneen kunto sekä mahdollisuudet tehostaa sen
toimintaa.
3.4. Savion koulu
14.4. ja 20.4.2022 kaksi ilmoitusta yhteen luokkatilaan liittyen oirekokemuksista ja
märän betonin hajusta.
Käsittely 26.4.2022
Tilan rakenteiden kosteudet on käyty tarkistamassa, ja poikkeavaa ei havaittu. Aistinvaraisesti tilassa ei kohdekäynnillä todettu poikkeavia hajuja. Koulun ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty joululomalla 2021, ja ilmamäärät ovat suunnitelmien mukaiset. Ikkunatuuletus on suositeltavaa. Tila kuuluu alueeseen, jossa kesällä 2021 on tehty tiivistyskorjauksia, jotka tähtäävät sisäilman laadun parantamiseen. Kiinteistöön on suunniteltu peruskorjausta lähivuosien aikana.
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3.5. Keravanjoen koulu
14.4.2022 ilmoitus yhden luokkatilan ulkoseinän ulokkeen kohdalla sadevesien ohjautumisesta rännin ohi.
Käsittely 26.4.2022
Kaupunkitekniikka hoitaa tarvittavat korjaukset.
3.6. Killan koulu
21.4.2022 ilmoitus oppilashuollon työtilan tunkkaisuudesta ja oirekokemuksista.
Käsittely 26.4.2022
Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu, tiivistetty ja säädetty sekä rakenteet tiivistetty.
Oireista on hyvä olla yhteydessä työterveyshuoltoon.
3.7. Vanha kauppalantalo
29.3.-13.4.2022 kolme ilmoitusta kahdelta henkilöltä oirekokemuksista.
Käsittely 26.4.2022
Lisätiloiksi esitettiin viime kokouksessa oirehtiville työntekijöille huoneita Kauppakaari 4:sta. Työllisyyden kuntakokeilun työntekijöille toteutetaan työterveyshuollon
toteuttamana työpaikkaselvitys 31.5.2022. Sen yhteydessä toteutetaan sisäilmaoirekysely Keravan kaupungin työntekijöille. ELY- ja TE-toimiston työntekijöille pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan myös sisäilmaoirekysely heidän työterveyshuollostaan vastaavan tahon toimesta. Tietosuojasyistä johtuen työterveyshuollot voivat toteuttaa kyselyn vain omille asiakkailleen.
3.8. Kaupungintalo
30.3. ja 4.4.2022 kaksi ilmoitusta kuumuudesta ja tunkkaisuudesta ohjaamon tiloissa
Käsittely 26.4.2022
Kiinteistön huoltoliikkeeltä saadun tiedon mukaan ilmanvaihto ollut puolella teholla
pakkasvahdin rikkoontumisesta johtuen, tilanne on korjattu. Kaupunki ei omista kiinteistöä, joten kiinteistön huollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö.

4. Muut asiat
Työterveyshuollossa on ajalla 25.3.-21.4.2022 asioinut yksi henkilö sisäilmaoireisiin
liittyen.
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5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.
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