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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

19.11.2019 klo 13.00 – 14.45

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä

Ulla Lignell

Poissa

Kristiina Pasula
Mika Smirnov
Kirsi Makkonen
Terhi Nissinen
Hannu Minkkinen
Arja Rosenberg
Hannele Koskinen

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja pöytäkirjan
laatija
kiinteistöjohtaja
kiinteistöpäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
perusopetusjohtaja, klo 13.15-14.20
työkeskuksen esimies, klo 14 saakka
Aavan edustaja
varhaiskasvatusjohtaja

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija

Tanja Mansikka
Jussi Komokallio
Jarno Moisala

hankintalakimies, kaupunginlakimiehen sijainen
turvallisuuspäällikkö
hallintopäällikkö

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.

Keravanjoen päiväkoti
24.10.2019 ilmoitus koskien keittiön lämpötilaa, 27 °C ilman että uuni on
päällä ja uunin yläpuoliseen huuvaan kerääntyy vettä.
Käsittely 19.11.2019
Keittiöön asennetaan ilmalämpöpumppu keittiön lämpötilan hallintaa
varten.

3.2.

Savion päiväkoti
5.11.2019 kaksi ilmoitusta oireilusta, toinen koskien Delfiinien tiloja,
toinen päiväkodin tiloja.
Käsittely 19.11.2019
Päiväkodin ylipaineistus ja jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta
toteutetaan loppuvuoden aikana.

3.3.

Jaakkolan koulu
29.10.2019 ilmoitus oireilusta kuvataideluokassa B3 ja luokan
varastossa. Toive ilmanpuhdistimesta.
13.11.2019 ilmoitus oireilusta kuvataideluokassa B3, B4 sekä Bkäytävällä.
Käsittely 19.11.2019
Toimitetaan kuvataideluokkaan kaksi ilmanpuhdistinta (pinta-alan takia)
viikolla 47.

3.4.

Jaakkolan pihakoulu
31.10.2019 ilmoitus oireilusta VOC-päästöjen takia.
Käsittely 19.11.2019
Rakennuksen pintamateriaalit ovat M1-luokituksen mukaisia eli
vähäpäästöisiä. kaikista uusista materiaaleista irtoaa kuitenkin päästöjä,
erityisesti hajuja, jotka tyypillisesti laimenevat ensimmäisen 6-12
kuukauden aikana. Terveydellisten oireiden takia suositellaan olemaan
yhteydessä työterveyshuoltoon.
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3.5.

Kalevan koulu
28.10.2019 ilmoitus oireilusta uuden puolen luokkahuoneessa.
1.11.2019 ilmoitus useamman opettajan oireilusta uuden puolen
luokissa. Syysloman jälkeen koulussa oli huono ilma ja sen jälkeen
oirehdintaa opettajilla.
8.11.2019 kysymys terveydenhoitajan huoneen ilmanvaihdosta, joka
tuntuu sammuvan klo 16, ainakaan klo 16 jälkeen ei kuulu ääntä
tuloilmaventtiilistä.
16.11.2019 ilmoitus oireilusta vanhan puolen luokkatilassa.
Käsittely 19.11.2019
Uuden puolen luokkatilaan, opettajien huoneeseen ja vanhan puolen
tilaan on asennettu olosuhdeseuranta, joka mittaa sisäilman lämpötilaa,
suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden kokonaispitoisuutta sekä paine-eroa ulkoilmaan nähden.
Tulokset ovat tavanomaisia. Kalevan kouluun on jo aiemmin
aikataulutettu ilmanvaihtokanaviston nuohous, ilmamäärien mittaus ja
säätö vuodelle 2020. Kalevan koulun osalta kilpailutus toteutetaan
välittömästi. Kaupungin kiinteistöissä ilmanvaihtoa ei suljeta. Säädetään
ilmanvaihdon käyntiaikoja siten, että terveydenhoitajan huoneessa
ilmanvaihto on pidempään täydellä teholla klo 17 asti.

3.6.

Killan koulu
23.10.2019 työntekijän ilmoitus ja 30.11.2019 huoltajan ilmoitus lapsen
oireilusta esikoulutiloissa.
12.11.2019 ilmoitus oireilusta luokkahuoneessa.
Käsittely 19.11.2019
Uusiin esikoulutiloihin on asennettu lisäilmakoneet. Koulussa tehtyihin
kuntotutkimuksiin perustuva korjaussuunnittelu on alkamassa.
Oletetusti korjaussuunnitelmat ovat käytettävissä keväällä 2020.
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3.7.

Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö
22.10.2019 asiakkaan ilmoitus tunkkaisesta ilmasta yhteisessä isossa
tilassa.
Käsittely 19.11.2019
Mikäli kohteessa on normaali avattava tuuletusikkuna, siihen
asennetaan lisäilmanvaihtokone.

3.8.

Nuorten kulma/Kauppakaari 11
30.10. ja 31.10.2019 ilmoitukset tunkkaisesta ilmasta ja oireilusta.
11.11.2019 ilmoitus tunkkaisesta ilmasta työhuoneessa.
Käsittely 19.11.2019
Tilojen ilmanvaihtojärjestelmään asennetaan kanavapuhallin, joka
parantaa ilman liikkumista tiloissa.

3.9.

Sampolan palvelukeskus
7.11.2019 ilmoitus entistä kovemmasta vedosta ja oireilusta
yhteispalvelupisteessä (ilmoitus tullut
työsuojelupoikkeamailmoituksena).
11.11.2019 ilmoitus tunkkaisesta ilmasta työhuoneessa.
Käsittely 19.11.2019
Kiinteistöosakeyhtiö on tilannut automaatiojärjestelmän korjauksen
Marcontrol Oy:n raportin pohjalta. Koko kiinteistön ilmanvaihtoa
ohjaava automatiikka korjataan ja säädetään vuoden 2020 aikana.

3.10.

Terveyskeskus
6.11.2019 ilmoitus homeen hajusta ja oireilusta työhuoneessa.
Käsittely 19.11.2019
Ikkunan karmin ja kukkalaudan välistä ulkoseinärakenteesta löytyi
epätiiveyskohta, joka korjattiin. Rakenteen kosteus ja tilan ilmamäärät
mitattiin eikä niissä todettu poikkeamaa.
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3.11.

Uusi kaupungintalo
23.10.2019 ilmoitus ummehtuneesta hajusta ja oireilusta kokoushuone
Rolfissa.
Käsittely 19.11.2019
Sisäilmatyöryhmä on esittänyt ilmanvaihtokanavien nuohousta
kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle. Saadun tiedon mukaan nuohous
tullaan toteuttamaan. Nuohouksen yhteydessä tehdään ilmamäärien
mittaus ja säätö.
15.11.2019 ilmoitus ruuan kärystä huoneessa.
Käsittely 19.11.2019
Aiemmin sovitut kokeelliset toimenpiteet suoritetaan.

3.12.

Vanha kauppalantalo
6.11.2019 ilmoitus huonosta sisäilmasta ja oireilusta huoneessa.
Käsittely 19.11.2019
Tilojen käyttäjät siirtyvät Keskuskoulun pihalla olevaan
paviljonkirakennukseen vuoden 2020 alusta.

4.

Muut asiat
Keskusteltiin tulevan talvikauden radonmittauksista. Uudet ja
peruskorjatut kaupungin kiinteistöt mitataan. Säteilyturvakeskuksen
(STUK) nettisivujen mukaan ja STUKin asiantuntijalta saatujen
lisätietojen mukaan mittausvelvoite on työnantajalla. Näin ollen
mitataan myös kiinteistöt, joissa on kaupungin työntekijöitä, vaikka
rakennuksen omistaa jokin muu taho kuin kaupunki. Kohteita, joissa
yksityinen taho tuottaa lakisääteisiä palveluja kuntalaisille ja jotka
toimivat muissa kuin kaupungin omistamissa kiinteistöissä,
informoidaan joulukuussa 2018 voimaan tulleesta mittausvelvoitteesta.
Työterveyshuoltoon on aikavälillä 22.8. – 19.11.2019 ottanut 26 eri
henkilöä yhteyttä sisäilma-asioissa. Heistä 24 on henkilöitä, jotka eivät
aiemmin ole asioineet sisäilma-asioissa työterveyshuollossa.
Vuoden 2020 kokouspäivämäärät ovat seuraavat: 21.1., 25.2., 24.3.,
21.4., 19.5., 16.6., 25.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.
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5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

