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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

21.9.2021 klo 13.00 – 13.30

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell
Mika Smirnov
Terhi Nissinen
Hannele Koskinen
Kirsi Makkonen
Jaakko Haapala
Arja Rosenberg

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
kiinteistöpäällikkö
perusopetusjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
työsuojeluvaltuutettu
liikuntapaikkapäällikkö
työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen
Hannu Minkkinen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija
projektipäällikkö

Poissa:
Kristiina Pasula
Jussi Komokallio

kiinteistöjohtaja
turvallisuuspäällikkö

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.

Keskustan elementtipäiväkoti
13.9.2021 ilmoitus kahden huoneen viileydestä.
Käsittely 21.9.2021
Lämpökamerakuvauksissa on todettu paikallisia ilmavuotoja kyseisten tilojen
ikkunarakenteissa. Puutteet korjataan syksyn aikana.

3.2.

Kalevan koulu
30.8.2021 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta ns. vanhan puolen luokkahuoneessa.
Käsittely 21.9.2021
Vanhalle puolelle on tehty kuntotutkimukset ja sen tulosten mukaiset
korjaustoimenpiteet, jotka kohdistuivat lähinnä elementtisaumojen tiivistämiseen.
Materiaalipäästöissä ei todettu poikkeavaa eikä rakenteissa todettu kosteutta.
Ilmanvaihtoa on parannettu. Suositellaan olemaan yhteydessä
kouluterveydenhuoltoon oireilusta.

3.3.

Keravanjoen monitoimitalo
10.9.2021 ilmoitus viemärin tyyppisestä hajusta puutyöluokassa.
Käsittely 21.9.2021
Teknisen työn tilan öljynerotuskaivossa oli ollut liian vähän vettä, jolloin poikkeavaa
hajua oli ilmennyt purunpoiston ollessa käynnissä. Asia on korjattu.

3.4.

Killan koulu
20.9.2021 ilmoitus luokkatilan kuumuudesta ja oirekokemuksista luokassa.
Käsittely 21.9.2021
Killan koulun kuntotutkimusten tuloksiin perustuvat korjaukset ovat käynnissä.
Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu, tiivistetty ja säädetty. Suositellaan olemaan
yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.5.

Savion koulu
31.8.2021 ilmoitus oirekokemuksista yhdessä luokkatilojen ulkopuolisessa tilassa.
Käsittely 21.9.2021
Kuntotutkimuksissa todetut puutteet tilan rakenteissa on korjattu. Koulun
ilmavaihtojärjestelmän nuohous ja säätö ovat kesken. Säätötyöt valmistuvat syksyn
aikana ja työn valmistuttua voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyys eri työtiloissa.
Suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.
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3.6.

Kaupungintalo
7.9.2021 ilmoitus oirekokemuksista ensimmäisen kerroksen työtilassa.
Käsittely 21.9.2021
Kohteeseen tehdään kohdekierros tilanteen kartoittamiseksi ja samalla selvitetään
vaihtoehtoisia työtiloja. Suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.7.

Terveyskeskus
15.9. ja 16.9.2021 kaksi ilmoitusta kemikaalimaisesta hajusta.
Käsittely 21.9.2021
Kiinteistössä on käynnissä kattoremontti, jonka aikana voi ilmetä poikkeavia hajuja.
Seurataan tilannetta.

4. Muut asiat
Työterveyshuoltoon on ajalla 23.8.-17.9.2021 ollut sisäilma-asioihin liittyen viisi
yhteydenottoa kolmelta eri henkilöltä.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30

