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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

17.12.2019 klo 13.00 – 13.45

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä

Ulla Lignell

Poissa

Päivi Vainikainen
Kristiina Pasula
Terhi Nissinen
Hannu Minkkinen
Tiina Nissinen
Hannele Koskinen

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja pöytäkirjan
laatija
kaupunginlakimies
kiinteistöjohtaja
perusopetusjohtaja, klo 13.30 alkaen
työkeskuksen esimies
Aavan edustaja
varhaiskasvatusjohtaja

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija

Mika Smirnov
Kirsi Makkonen
Jussi Komokallio
Jarno Moisala

kiinteistöpäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
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.

Savion päiväkoti
28.11.2019 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta.
3.12.2019 kaksi ilmoitusta oireilusta.
Käsittely 17.12.2019
Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta on tilattu. Tavoitteena saada se
vuoden 2019 aikana. Järjestelmän asentamisen jälkeen saadaan dataa
tilanteesta. Myös ilmanvaihdon ylipaineistus on tilattu.

3.2.

Virrenkulman päiväkoti
26.11.2019 ilmoitus mahdollisesta sisäilmaoireilusta.
Käsittely 17.12.2019
Yksittäinen ilmoitus. Ilmanvaihto toimii kohteessa normaalisti.
Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu vuonna 2019.

3.3.

Jaakkolan koulu
12.12.2019 ilmoitus oireilusta luokassa ja ruokalassa ja pahasta hajusta
luokassa.
Käsittely 17.12.2019
Luokkaan hankitaan ilmanpuhdistin, kun ensin selvitetään, minkä
tyyppinen puhdistin toimii parhaiten tilassa.

3.4.

Kalevan koulu
22.11.2019 ilmoitus oireilusta opettajienhuoneessa, liikuntasalissa ja
ruokalassa.
Käsittely 17.12.2019
Ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätö on tulossa vuoden 2020 aikana.
Pyritään toteuttamaan alkuvuodesta.
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3.5.

Päivölänlaakson koulu
4.12.2019 ilmoitus oireilusta ja kylmyydestä toisen kerroksen luokassa.
Käsittely 17.12.2019
Lämpötiloja koulussa on säädetty viikolla 50, tavoitelämpötila
lämmityskaudella on 21 °C. Rakennuksen pintamateriaalit ovat M1luokituksen mukaisia eli vähäpäästöisiä. Kaikista uusista materiaaleista,
mukaan lukien kalusteet, irtoaa kuitenkin päästöjä, erityisesti hajuja,
jotka tyypillisesti laimenevat ensimmäisen 6 kk - 12 kk aikana.
Terveydellisten oireiden takia suositellaan olemaan yhteydessä
työterveyshuoltoon.

3.6.

Kaupungintalo
21.11.2019 ilmoitus oireilusta huoneessa.
22.11.2019 ja 12.12.2019 kaksi ilmoitusta ruuan kärystä huoneessa.
4.12.2019 ilmoitus oireilusta ja ilmastoinnin kylmästä puhalluksesta ja
kovaäänisyydestä.
Käsittely 17.12.2019
Kiinteistöosakeyhtiö on tilannut ilmanvaihtojärjestelmän nuohouksen,
joka on tarkoitus toteuttaa alkuvuonna 2020. Seurataan, onko
nuohouksella ja sen jälkeisellä ilmamäärien säädöllä vaikutusta myös
ruoan käryyn yhdessä huoneessa.

3.7.

Kauppakaari 4 / Nuorten talo
21.11.2019 ilmoitus hapettomuuden tunteesta ja oireilusta.
Käsittely 17.12.2019
Koska kiinteistö ei ole kaupungin suorassa omistuksessa, kiinteistön
huollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö, johon ollaan yhteydessä.
Saadun tiedon mukaan taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto,
tuloilma tulee tiloihin korvausilmaventtiileistä. Tuloilmamääriin ei näin
ollen voi vaikuttaa.
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3.8.

Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö
28.11.2019, 3.12.2019 ja 9.12.2019 kolme ilmoitusta huonosta
ilmanlaadusta ja oireilusta isossa oleskelutilassa, A-siivessä ja Metsolan
päivätoiminnan tiloissa. A-siiven toimistoissa vetoista ja kylmää.
Käsittely 17.12.2019
Lisäilmanvaihtokoneen asentamismahdollisuutta selvitetään. Viikolla 50
kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmässä on ollut vikaa, vika on korjattu.

3.9.

Nuorisotila Tunneli
22.11.2019 ilmoitus oireilusta.
Käsittely 17.12.2019
Kiinteistöyhtiötä informoidaan.

3.10.

Sampolan palvelukeskus
21.11.2019 ilmoitus kovasta vedosta ja oireilusta ensimmäisen
kerroksen tilassa.
Käsittely 17.12.2019
Kiinteistöosakeyhtiö on tilannut automaatiojärjestelmän korjauksen
Marcontrol Oy:n raportin pohjalta. Koko kiinteistön ilmanvaihtoa
ohjaava automatiikka korjataan ja säädetään vuoden 2020 aikana.

3.11.

Savion nuorisotila
22.11.2019 ilmoitus oireilusta.
Käsittely 17.12.2019
Kiinteistöön on tulossa ilmanvaihtojärjestelmän nuohous vuonna 2020.

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.

