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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

31.5.2022 klo 13.00 – 13.30

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell
Kristiina Pasula
Bill Winter
Hannele Koskinen
Maija Haapala
Jaakko Haapala

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja
sihteeri
kiinteistöjohtaja
vs. kiinteistöpäällikkö
varhaiskasvatusjohtaja
hallintopäällikkö, sote
liikuntapaikkapäällikkö

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija, klo 13.20 alkaen

Poissa:
Sirpa Valén
Jussi Komokallio
Pia Kauppinen
Hannu Minkkinen
Kirsi Makkonen
Arja Rosenberg

vs. perusopetusjohtaja
turvallisuuspäällikkö
vs. kaupunginlakimies
projektipäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuollon edustaja

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. Heikkilän päiväkoti
3.5.2022 huoltajan ilmoitus homeen hajusta lisäsiiven sisäänkäynnin ja käytävän
alueella.
Käsittely 31.5.2022
Hajun lähde on sähkökaappi, jonka osalta ei ole vielä voitu toteuttaa tarvittavia tiivistystöitä. Ne toteutetaan heti, kun ne päiväkodin toimintaa häiritsemättä voidaan
toteuttaa. Samalla on tarkoitus korjata kyseisellä käytäväalueella olevat liikuntasaumat. Ryhmätilojen osalta tiivistykset on jo saatu toteutettua.
3.2. Päiväkoti Aarre
11.5.2022 ilmoitus oirekokemuksista muussa kuin lasten ryhmätilassa.
Käsittely 31.5.2022
Ilmanvaihtojärjestelmästä on löydetty kuitulähteitä ja ne poistetaan. Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Työ on tilattu huhtikuussa ja suunnitelmien
mukaan työ toteutuu kesän aikana.
3.3. Keravan lukio
5.5.2022 ilmoitus oirekokemuksista liittyen yhteen työtilaan (ei opetustila) sekä sen
viereisiin wc-tilaan ja eteiseen.
Käsittely 31.5.2022
Tutkimuksiin perustuvat korjaustoimenpiteet on kiinteistössä toteutettu. Yhteistyö
työterveyshuollon kanssa on tärkeää.
3.4. Killan koulu
11.5.2022 ilmoitus työtilan tunkkaisuudesta ja oirekokemuksista.
Käsittely 31.5.2022
Ilmanjakoa kyseisessä tilassa parannetaan.
3.5. Vanha kauppalantalo
27.4.-28.5.2022 20 ilmoitusta yhdeksältä eri henkilöltä oirekokemuksista.
Käsittely 31.5.2022
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on meneillään ja se valmistuu elokuun loppuun
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mennessä. Selvitys sisältää myös oirekyselyn sisäilmaan liittyen. Selvityksen valmistuttua mietitään jatkotoimenpiteitä.
3.6. Kaupungintalo
10. ja 18.5.2022 kaksi ilmoitusta kuumuudesta ja oirekokemuksista ohjaamon tiloissa.
Käsittely 31.5.2022
Tilojen jäähdytys laitetaan päälle huollon toimesta. Selvitetään jäähdytysjärjestelmän säätömahdollisuudet.
3.7. Santaniitynkatu 1 / Kotihoito
12. ja 31.5.2022 kaksi ilmoitusta ilmanvaihdon epätasaisesta toiminnasta, remontin
aiheuttamasta haitasta ja oirekokemuksista.
Käsittely 31.5.2022
Ilmanvaihtojärjestelmän säätötyöt ovat aiheuttaneet ajoittaista häiriötä ilmanvaihdon
toimintaan. Työ on saatu valmiiksi. Muut remonttityöt alkavat olla loppusuoralla.
3.8. Kauppakaari 4
Nuorten aseman viereinen huoneisto
27.4.2022 kaksi ilmoitusta oirekokemuksista.
Käsittely 31.5.2022
Kauppalantalon työntekijöille lisätiloiksi tarjottujen tilojen tutustumiskäynnillä henkilöt kokivat oireita.
Nuorten talo
4.5.2022 ilmoitus tunkkaisesta sisäilmasta.
Käsittely 31.5.2022
Selvitetään ilmanvaihdon toiminta.
3.9. Sampolan palvelukeskus
28.4.2022 ilmoitus kuumuudesta ja tunkkaisuudesta hammashoitolan tilassa.
Käsittely 31.5.2022
Jäähdytysjärjestelmästä on löydetty vika. Korjaus on tilattu.
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4. Muut asiat
Työterveyshuollossa on ajalla 22.4.-30.5.2022 asioinut kaksi henkilöä sisäilmaoireisiin liittyen (tieto kokouksen jälkeen työterveyshuollosta).

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.
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