Muistio 11/2021
21.12.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

21.12.2021 klo 13.00 – 13.22
Teams-kokousalusta

Läsnä
Ulla Lignell
Pia Kauppinen
Kristiina Pasula
Bill Winter
Jussi Komokallio
Jaakko Haapala
Kirsi Makkonen
Arja Rosenberg

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
vs. kaupunginlakimies, sihteeri
kiinteistöjohtaja
vs. kiinteistöpäällikkö
työsuojelupäällikkö
liikuntapäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat
Helmi Heiska
Hannu Minkkinen

terveystarkastaja
projektipäällikkö

Poissa
Hannele Koskinen
Terhi Nissinen
Eija Rissanen

varhaiskasvatusjohtaja
perusopetusjohtaja
viestinnän asiantuntija

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1.

Savenvalajan päiväkoti
1.12.2021

ilmoitus oireista vuonna 2010 rakennetussa osassa.

Käsittely 21.12.2021
Vuonna 2010 rakennetun kiinteistön osan korjaustoimenpiteet on tehty. Kohteessa
pidetään infotilaisuus tehdyistä toimenpiteistä. Suositellaan olemaan yhteydessä
oireista työterveyshuoltoon.
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3.2.

Savion päiväkoti (Ellos)
23.11.2021

ilmoitus oireista ryhmätilassa ja toisessa kerroksessa.

Käsittely 21.12.2021
Uusi Savion päiväkoti otetaan käyttöön tammikuun lopulla. Suositellaan olemaan
yhteydessä oireista työterveyshuoltoon.
3.3.

Savion koulu
23.-29.11.2021 kolme ilmoitusta oireista ja huonosta ilmanvaihdosta samassa
huonetilassa.
Käsittely 21.12.2021
Sisäilman laadun parantamiseen tähtäävät rakennustekniset korjaustoimenpiteet on
tehty. Ilmanvaihdon nuohous ja säätö on kiinteistössä vielä kesken, ja suunnitelmien
mukaan se toteutuisi joululoman aikana. Seurataan, helpottaako tämä koettua oireilua.
Työohjelmassa on alustavasti suunniteltu kiinteistön peruskorjausta. Oireilusta
suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.4.

Sompion koulu
18.12.2021

huoltajan ilmoitus lapsen oireista luokkatilassa.

Käsittely 21.12.2021
Huolto käy tarkistamassa ilmanvaihdon toimivuuden. Rakennuksen nuohous on kesken
ja sitä jatketaan. Ilmanvaihdon säätö jatkuu joululoman aikana. Seurataan tilannetta.
Suositellaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhuoltoon.
3.5.

Nuorten työpaja Jenga
29.11.2021
7.12.2021

kaksi ilmoitusta tilojen kylmyydestä.
kaksi ilmoitusta tilojen kylmyydestä.

Käsittely 21.12.2021
Kohteen ilmanvaihtokone ei ole toiminut, ja vika on nyt korjattu. Ikkunoissa olleiden
tiivistyspuutteiden korjaus on aloitettu. Ikkunoiden rakenneliittymäkorjaukset voidaan
toteuttaa tarvittavissa määrin sään lämmettyä aikaisintaan keväällä.
Toimistohuoneisiin on toimitettu siirrettävät lämmityspatterit.
3.4

Vanha kauppalantalo
17.12.2021 kaksi ilmoitusta oireista koko kiinteistössä.
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Käsittely 21.12.2021
Kiinteistöön on viety jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, joka on siellä tammikuun
loppuun asti. Tämänhetkisissä tuloksissa ei ole poikkeavaa. Oireista suositellaan
olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.
4. Muut asiat
4.1.

Työterveys
Seurantajaksolla 18.11.-15.12.2021 työterveyshuoltoon ei ole tullut sisäilmaoireilun
vuoksi yhtään yhteydenottoa.

4.2.

Muita huomioita
Radon-mittauksia tullaan suorittamaan alkuvuodesta 2022 Keravan monitoimitalolla,
Savenvalajan päiväkodissa, Savion päiväkodissa, Santaniitynkatu 1:ssa ja
Palokorvenkatu 2:ssa.

4.3.

Sisäilmatyöryhmän kokoukset vuonna 2022
Sisäilmatyöryhmä kokoontuu ensi vuonna: 25.1., 1.3., 29.3., 26.4., 31.5., 21.6., 23.8.,
27.9., 25.10., 22.11. ja 20.12.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.22.

