Muistio 5/2020
19.5.2020

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

19.5.2020 klo 13.00 – 13.55
Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

Läsnä
Päivi Vainikainen
Kristiina Pasula
Mika Smirnov
Kirsi Makkonen

kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
kiinteistöjohtaja
kiinteistöpäällikkö
työsuojeluvaltuutettu

Teams-yhteydellä:
Ulla Lignell
Jussi Komokallio
Hannele Koskinen
Jarno Moisala
Terhi Nissinen
Hannu Minkkinen
Eija Rissanen
Helmi Heiska

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
turvallisuuspäällikkö
varhaiskasvatusjohtaja
hallintopäällikkö
perusopetusjohtaja, paikalla 13.38 alkaen
projektipäällikkö
viestinnän asiantuntija
terveystarkastaja

Poissa
Arja Rosenberg
Jaakko Haapala

työterveyshuollon edustaja
liikuntapaikkapäällikkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1. Savion päiväkoti
24.4.2020 ilmoitus oireilusta.
Käsittely 19.5.2020: Olosuhdeseurannan tulokset ovat normaalilla tasolla. Sisäilmaoirehtivaa työntekijää kehotetaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.
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3.2. Keravan lukio ja aikuislukio
4.5.2020 ilmoitus oireista sekä viittaus opiskelijoiden oireiluun.
Käsittely 19.5.2020
Ilmanvaihtoa ei ole pienennetty poikkeusoloissa. Sisäilmaoirehtivaa työntekijää
kehotetaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon, ja opiskelijoita kehotetaan
olemaan oireista yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon. Tilannetta seurataan.
3.3. Killan koulu
19.5.2020 ilmoitus tunkkaisuudesta ja oireista.
Käsittely 19.5.2020:
Tilaan tuodaan olosuhdeseuranta-anturit. Kesän aikana tehdään korjaussuunnitelman
mukaisia korjaustoimenpiteitä.
3.4. Nuorten talo
6.5.-14.5.2020 kolme (3) ilmoitusta oireista.
Käsittely 19.5.2020
Kiinteistön isännöitsijän kanssa sovitaan käynti kiinteistöllä.
3.5. Sampolan palvelukeskus
5.5.2020 ilmoitus kylmyydestä ja vedon tunteesta ensimmäisessä kerroksessa
18.5.2020 ilmoitus oireista toisessa kerroksessa
18.5.2020 ilmoitus ilmastoinnin kylmyydestä toisessa kerroksessa
Käsittely 19.5.2020
Vetoisuutta on saatu vähennettyä ensimmäisessä kerroksessa. Ilmankosteus on
todettu mittauksissa alhaiseksi. Korjaukset ovat osin vielä kesken. Neuvolasta tulleet
havainnot otetaan huomioon tulevissa säädöissä.
3.6. Terveyskeskus
15.5.2020 ilmoitus oireilusta.
Käsittely 19.5.2020
Terveyskeskuksessa tehtävät muutostyöt voivat vaikuttaa paikallisesti ja hetkellisesti
myös korjausalueiden ulkopuolisten alueiden olosuhteisiin. Kehotetaan ilmoittajaa
olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.
4. Muut asiat
4.1. Työterveys
25.3.-15.5.2020 välisenä aikana sisäilmaoireilun vuoksi työterveydessä on käynyt 2
henkilöä.
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4.2. Muut
Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin käytössä oleviin
kiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset, korjaukset ja muu
toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella. Tämä voi aiheuttaa viivettä
toimenpiteiden osalta.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.

