Muistio 7/2021
24.8.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

24.8.2021 klo 13.00 – 14.10
Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio, sekä Teams-kokousalusta

Läsnä
Ulla Lignell
Päivi Vainikainen
Kristiina Pasula
Mika Smirnov
Jussi Komokallio
Kirsi Makkonen
Arja Rosenberg
Terhi Nissinen
Hanna-Maria Grandell

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
kaupunginlakimies, sihteeri
kiinteistöjohtaja
kiinteistöpäällikkö
työsuojelupäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuollon edustaja
perusopetusjohtaja
hallintopäällikkö, sote

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Hannu Minkkinen
Eija Rissanen

terveystarkastaja
projektipäällikkö
viestinnän asiantuntija

Poissa:
Hannele Koskinen
Jaakko Haapala

varhaiskasvatusjohtaja
liikuntapäällikkö

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

Savion/Marttilan päiväkoti (Elloksen kiinteistö)
20.8.2021 ilmoitus huonosta sisäilmasta ja oireista sekä katossa olevasta ’karvasta’ ja
katon likaisuudesta.
Käsittely 24.8.2021
Alakattolevyyn jää helposti kiinni ilmanvaihdon pyörittämää pölyä, ja mustumista tulee
ajan myötä. Päiväkodin henkilökunnalle tullaan kertomaan aiemmin tehdyistä
tutkimuksista ja niiden pohjalta toteutetuista korjaustoimenpiteistä. Oirehdinnasta
suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.
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3.2.

Keravanjoen päiväkoti
8.7.2021 ilmoitus oireista.
Käsittely 24.8.2021
Yksittäinen ilmoitus. Seurataan tilannetta. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä
työterveyshuoltoon.

3.3.

Niinipuun päiväkoti
23.6.2021 ilmoitus kuumasta sisäilmasta.
Käsittely 24.8.2021
Kiinteistössä ei ole jäähdytystä, joten sisäilman lämpötila seuraa ulkoilman lämpötilaa.
Jos lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että työskentelyaika
tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan tulisi olla 45
minuuttia tunnissa. Asumisterveysasetuksen mukaisesti lämpötilan ylittäessä +32,
tulee ryhtyä toimenpiteisiin lämpörasituksen vähentämiseksi.

3.4.

Päivölänkaaren päiväkoti
8.7.2021 ilmoitus kuumasta sisäilmasta.
Käsittely 24.8.2021
Kiinteistössä ei ole jäähdytystä, joten sisäilman lämpötila seuraa ulkoilman lämpötilaa.
Jos lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että työskentelyaika
tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan tulisi olla 45
minuuttia tunnissa. Asumisterveysasetuksen mukaisesti lämpötilan ylittäessä +32,
tulee ryhtyä toimenpiteisiin lämpörasituksen vähentämiseksi.

3.5.

Kalevan koulu
9.7.2021 ilmoitus hajusta opettajien työhuoneessa.
Käsittely 24.8.2021
Kun tilat ovat suljettuina ja käyttämättöminä, on tyypillistä, että tavanomaisista
poikkeavia hajuja voi esiintyä. Kun tilat ovat normaalikäytössä, tilanteen tulisi
normalisoitua.

3.6.

Keravanjoen monitoimitalo
16.8.2021 ilmoitus kuumasta ja raskaasta sisäilmasta.
Käsittely 24.8.2021
Kyseessä on kulmahuone, jota iltapäiväaurinko erityisesti lämmittää. Tehostetun
ilmanvaihdon raja-arvoja on kyseisessä tilassa säädetty helpottamaan tilannetta.
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3.7.

Savion koulu
13.8.2021 ilmoitus oireista työhuoneessa
Käsittely 24.8.2021
Kesällä 2021 kiinteistössä on tehty kuntotutkimuksissa esille tulleita sisäilman laadun
parantamiseen tähtääviä korjaustoimenpiteitä. Kiinteistön ilmanvaihdon nuohous ja
säätötoimenpiteet ovat vielä kesken, ja ne pyritään saamaan valmiiksi syyslukukauden
aikana.

3.8.

Sampolan palvelukeskus
23.6.-1.7.2021 kolme ilmoitusta sisäilman kuumuudesta 2. kerroksessa.
Käsittely 24.8.2021
Kiinteistöosakeyhtiö tulee asentamaan aurinkosuojakalvot hammashoitolan
hoitohuoneiden ikkunoihin. Lisäksi ilmanvaihtokoneessa on ollut häiriö, joka on
korjattu.
7.7.2021 ilmoitus sisäilman kuumuudesta 3. kerroksessa
Käsittely 24.8.2021
Kiinteistön jäähdytysjärjestelmän teho on rajallinen. Jos ulkoilman lämpötila on
poikkeuksellisen korkea, järjestelmä ei kykene viilentämään sisäilmaa täysin. Jos
lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että työskentely-aika
tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan tulisi olla 45
minuuttia tunnissa.
16.8.2021 ilmoitus oireista 1. kerroksessa
Käsittely 24.8.2021
Seurataan tilannetta. Oireista kehotetaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.9.

Jenga / Voimala (Santaniitynkatu 1)
12.7.2021 ilmoitus sisäilman kuumuudesta ja lämpörasitukseen liittyvistä oireista.
Käsittely 24.8.2021
Jos ulkoilman lämpötila on poikkeuksellisen korkea, järjestelmä ei kykene viilentämään
sisäilmaa täysin. Jos lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että
työskentelyaika tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan
tulisi olla 45 minuuttia tunnissa.
23.8.2021 neljä ilmoitusta huonosta sisäilmasta ja oireista.
Käsittely 24.8.2021
Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän säätö- ja huoltotoimet ovat tällä hetkellä kesken.
Kiinteistön ilmanvaihdon kokonaistilannetta selvitetään.
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3.10.

Terveyskeskus
24.8.2021 ilmoitus hajusta henkilökunnan wc-tiloissa.
Käsittely 24.8.2021
Kiinteistöhuolto kävi paikan päällä, eikä enää havainnut hajua, eikä hajulle löytynyt
selitystä. Seurataan tilannetta.

4. Muut asiat
4.1.

Työterveys
16.6.-23.8.2021 työterveyshuoltoon on tullut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä 11
yhteydenottoa, kuudelta eri työntekijältä.

4.2.

Sisäilman korkeat lämpötilat kaupungin kiinteistöissä kesähelteillä
Keskusteltiin kiinteistöjen korkeista lämpötiloista kesähelteillä. Todettiin, että
kesähelteiden aiheuttaman lämpörasituksen vähentämiseksi kiinteistökartoitusten
yhteydessä selvitetään sisäilman viilennyksen tarvetta ja mahdollisia toimenpiteitä
kiinteistökohtaisesti toiminnan tarpeet huomioiden.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

