Muistio 6/2020
16.6.2020

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

16.6.2020 klo 13.00 – 13.50
Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell
Päivi Vainikainen
Kristiina Pasula
Jussi Komokallio
Hannele Koskinen
Eija Rissanen
Kirsi Makkonen
Helmi Heiska
Katriina Kilpeläinen

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
kiinteistöjohtaja
turvallisuuspäällikkö
varhaiskasvatusjohtaja
viestinnän asiantuntija
työsuojeluvaltuutettu
terveystarkastaja
työterveyshuollon edustaja

Poissa
Mika Smirnov
Riikka Uoti
Terhi Nissinen
Hannu Minkkinen
Jaakko Haapala

kiinteistöpäällikkö
hallintopäällikkö
perusopetusjohtaja
projektipäällikkö
liikuntapaikkapäällikkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1. Päiväkoti Aarre
25.5.2020 ilmoitus huonosta ilmanlaadusta ja oireista.
Käsittely 16.6.2020
Tutkimuksissa esille tulleet puutteet on korjattu. Tilannetta seurataan.
3.2. Päiväkoti Kiddy House
9.6.2020 ilmoitus pistävästä hajusta.
Käsittely 16.6.2020
Kuntotutkimukset alkavat heinäkuussa 2020.
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3.3. Päivölänkaaren päiväkoti
15.6.2020 ilmoitus korkeasta sisälämpötilasta helteellä.
Käsittely 16.6.2020
Lämpötilat täyttävät lainsäädännön mukaiset sisäilman ohjearvot. Tarkistetaan, että
ilmanvaihto on tiloissa täydellä teholla myös yöaikaan, jolloin tilat yöllä viilentyvät.
Tilojen käyttäjiä ohjeistetaan myös varjostamaan ikkunoista tuleva auringonpaahde
verhoilla.
3.4. Kalevan koulu
20.5.2020 ilmoitus viemärinhajusta.
Käsittely 16.6.2020
Poistoputken tiiviste on ollut irti, huolto on korjannut vian.
3.5. Keravanjoen koulu
27.5.2020 ilmoitus huonoksi koetusta sisäilmasta, hajusta ja oireista luokkatilassa.
Käsittely 16.6.2020
Työterveyshuollon suosituksesta tilaan asennetaan ilmanpuhdistin.
3.6. Keravan lukio
25.5.2020 ilmoitus huonoksi koetusta sisäilmasta.
Käsittely 16.6.2020
Kyseessä on yksittäinen ilmoitus, ja tilannetta seurataan. Tutkimusten pohjalta
korjauksia edellyttävissä tiloissa aletaan tehdä korjauksia. Korjaukset aloitetaan
vuonna 2020.
3.7. Keskuskoulun parakki, entinen päiväkoti
15.6.2020 ilmoitus kuumuudesta iltapäivisin helteellä.
Käsittely 16.6.2020
On tyypillistä, että helteillä kiinteistöjen lämpötila nousee. Ilmanvaihto toimii
normaalisti, vaikka käyttäjät lämpötilasta johtuen voivat kokea helteillä, ettei ilma
vaihtuisi.
3.8. Nuorten talo
19.5.-26.5.2020 kaksi ilmoitusta oireista.
Käsittely 16.6.2020
Tiloissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja painovoimainen tuloilma, ja selvitetään
mahdollisuutta lisäilmakoneen asentamiselle.
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3.9. Kaupungintalo
28.5.2020 ilmoitus tunkkaisuudesta katutason ensimmäisessä kerroksessa
12.6.2020 ilmoitus oireista katutason ensimmäisessä kerroksessa
Käsittely 16.6.2020
Koska tila ei ole suoraan kaupungin omistuksessa, selvitetään yhdessä kiinteistöyhtiön
kanssa mahdollisuutta parantaa ilmanvaihtoa.
3.10. Sampolan palvelukeskus
15.6.2020 ilmoitus oireista toisessa kerroksessa
Käsittely 16.6.2020
Ilmanvaihdon korjaukset ja säädöt ovat osin vielä kesken.
3.11. Terveyskeskus
29.5.2020 ilmoitus hajusta.
Käsittely 16.6.2020
Terveyskeskuksen korjaus- ja muutostyöt voivat vaikuttaa paikallisesti ja hetkellisesti
myös korjausalueen ulkopuolisiin tiloihin.
4. Muut asiat
4.1. Päiväkotien viilennys kesällä
Hannele Koskinen toi esiin päiväkotien toiveen saada kesähelteillä viilennystä
toiminnassa oleviin päiväkoteihin. Selvitetään voisiko päiväkoteja viilentää esimerkiksi
ilmalämpöpumppujen avulla.
4.2. Työterveys
Toukokuun aikana sisäilmaoireilun vuoksi työterveydessä on käynyt 3 henkilöä.
4.3. Muut
Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien
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 13.50.

