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SISAILMATYORYHMA
SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika
Paikka

21.4.2020 klo
klo 13.00
13.00 —
13.35
21.4.2020
– 13.35
sekéa' teams-kokousalusta
Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä

Lésné
Läsnä

Päivi
Péa'ivi Vainikainen
Mika Smirnov
Kirsi Makkonen

kaupunginlakimies, pöytäkirjan
péytékirjan laatija
Iaatija
kiinteistöpäällikkö
kiinteistbpééllikké
tydsuojeluvaltuutettu
työsuojeluvaltuutettu

Teams-yhteydellä:
Teams-yhteydellé:
Ulla Lignell
Kristiina Pasula
Jussi Komokallio
Hannele Koskinen
Jaakko Haapala

sisa'ymparistéasiantuntija, puheenjohtaja
sisäympäristöasiantuntija,
kiinteistbjohtaja
kiinteistöjohtaja
turvallisuuspäällikkö
turvallisuuspééllikké
varhaiskasvatusjohtaja
liikuntapaikkapäällikkö
Iiikuntapaikkapééllikké

Asiantuntijat:
Hannu Minkkinen
Eija Rissanen

projektipäällikkö
projektipia'ia'llikkb
viestinnän
viestinnia'n asiantuntija

Poissa
Arja Rosenberg
Terhi Nissinen
Jarno Moisala
Helmi Heiska

tyc’iterveyshuollon edustaja
työterveyshuollon
perusopetusjohtaja
hallintopééllikkb
hallintopäällikkö
terveystarkastaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
pbytékirja
Hyvéa'ksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
péytéa'kirja.
Hyväksyttiin

3. Uudet sisäilmailmoitukset
siséilmailmoitukset
3.1. Päiväkoti
Pﬁivﬁkoti Aarre
25.3.2020 ilmoitus oireilusta.

Sivu 22/3
/3

Kéa'sittely 21.4.2020
21.4.2020
Käsittely
Ilmoituksen saapumisen jz'a'lkeen
jälkeen on asennettu kolme lisäilmalaitetta,
lisz'a'ilmalaitetta, joiden tuottama
ilmamäärä
jälkeen ei ole tullut
ilmamééré riittää
riittia'éa' 30:lle
30:||e henkilölle.
henkilélle. Laitteiden asentamisen jéa'lkeen
ilmoituksia.

3.2. Savion päiväkoti
pﬁivﬁkoti
27.3.2020 ilmoitus oireilusta.
Käsittely
Kéa'sittely 21.4.2020
21.4.2020
téhtéévét toimenpiteet on tehty
tehtyja
Rakennuksen ylipaineistukseen tähtäävät
ja jatkuvatoiminen
olosuhdeseuranta on käynnissä.
kia'ynnissia'. Kaavamuutos rakennuksen korvaamiseksi
hyvia'ksytty. Sisäilmaoirehtivaa
Siséilmaoirehtivaa työntekijää
tyéntekijéé kehotetaan olemaan
uudisrakennuksella on hyväksytty.
yhteydessä
yhteydessé työterveyshuoltoon.
tyéterveyshuoltoon.
3.3. Kalevan koulu
tyétilassa.
8.4.2020 ilmoitus hajusta työtilassa.

Kéa'sittely 21.4.2020
21.4.2020
Käsittely
Ilmoituksen tekoaikaan Kalevan koulussa oli ilmanvaihdon nuohoustyö
nuohoustyc’i käynnissä.
kéynnissé.
vélilléa' sulkemaan. Kun kiinteistön
kiinteistc’in
Nuohouksen aikana ilmanvaihto joudutaan välillä
ilmanvaihto on poikkeuksellisesti pois päältä,
péélté, rakennuksessa voi esiintyä
esiintyéa'
IV—kanavien puhdistus ja säätö
séétb on vielä
vieléa'
poikkeuksellisia hajuja. Seurataan tilannetta. IV-kanavien
käynnissä.
kéynnissé. Kiinteistön
Kiinteistbn vanhan puolen tutkimusten yhteydessä
yhteydessé myös
myés uuden puolen
véesténsuojatilassa
lattiakosteudet on mitattu. Niiden osalta ei ollut poikkeavaa kuin väestönsuojatilassa
sijaitsevan musiikkiluokan osalta, ja ko. tila on korjattu.

3.4.
3.4. Kanniston
Kanniston koulu
koulu (Svenskbacka
(Svenskbacka skola)
skola)
6.4.2020 ilmoitus oireilusta.
Käsittely
Kéa'sittely 21.4.2020
21.4.2020
Kiinteistén
kiinteistéjen
Kiinteistön kuntotutkimukset ovat alkamassa osana kiinteistöjen
Kyseessé yksittäinen
yksittéinen ilmoitus.
kuntotutkimusohjelmaa. Kyseessä
3.5. Hoivakoti Vomma
26.3.2020 ilmoitus oireilusta neuvotteluhuoneessa.
Käsittely
Kéa'sittely 21.4.2020
21.4.2020
Tilannetta seurataan. Ilmoitetaan kiinteistön
kiinteistén omistajalle.
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3.6. Sampolan palvelukeskus
7.4.2020 ilmoitus oireilusta neuvolatilojen huoneessa.
16.—20.4.2020 kaksi ilmoitusta vedon tunteesta ja kylmyydestä
kylmyydesté ensimmäisessä
ensimméisessé
16.-20.4.2020
kerroksessa.

Käsittely
Kéa'sittely 21.4.2020
21.4.2020
Kiinteistéssé on automaatiojärjestelmän
automaatiojérjestelma'n korjaus edelleen meneillään.
meneilléa'én. Neuvolatilojen
Kiinteistössä
ilmamäärät
ilmaméérét mitataan ja säädetään
séédetéén viikolla 17. Ensimmäisen
Ensimméa'isen kerroksen muutostyöt
muutostyét
viimeistéén toukokuun alussa.
aloitetaan viimeistään
3.7. Terveyskeskus
4.4.2020 kaksi ilmoitusta tunkkaisuudesta ja oireilusta.
Kéa'sittely 21.4.2020
21.4.2020
Käsittely
Terveyskeskuksessa tehtävät
tehta'véa't muutostyöt
muutostyét voivat vaikuttaa paikallisesti ja hetkellisesti
myös
mybs korjausalueiden ulkopuolisten alueiden olosuhteisiin. Kyseisten tilojen
ilmanvaihdon toimivuus on varmistettu ilmoitusten jélkeen.
jälkeen.

4. Muut asiat
4.1. Muut
Poikkeustilanteen aikana kaupungin kiinteistöjen
kiinteistbjen sisätiloihin
sisa'tiloihin ei päästetä
péésteté ulkopuolisia.
korjauksetja
kiinteistc’ijen
Tutkimukset, korjaukset
ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen
Témé voi aiheuttaa viivettä
viivetta’ toimenpiteiden osalta.
ulkopuolella. Tämä
5. Kokouksen päättäminen
pﬁéttﬁminen
Puheenjohtaja päätti
péa'étti kokouksen kello 13.35.

