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SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika

13.2.2018 kello 9.00 – 11.00

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä

Kristiina Pasula
Iiris Laukkanen
Hannele Koskinen
Kirsi Makkonen
Terhi Nissinen
Mari Wefvar

kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja
kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
varhaiskasvatusjohtaja
työsuojelun varavaltuutettu, Raunion sijaisena
perusopetusjohtaja
henkilöstön kehittämispäällikkö

Asiantuntija:
Helmi Heiska

terveystarkastaja

Poissa:
Jarno Moisala
Tuula Airaksinen
Mikko Raunio
Mika Smirnov
Jarmo Vakkila

johtava hallinnon erityisasiantuntija
työterveyshoitaja (Attendo)
työsuojeluvaltuutettu
kiinteistöpäällikkö
liikuntapäällikkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin kokouspöytäkirjat 11/2017 ja 1/2018.
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3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1. Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipiste
Ilmoituksia sisäilman laadusta sekä erilaisista iho-, silmä- ja hengitystieoireista.
Ilman laatu subjektiivisesti arvioituna huono ”happi loppuu”.
Koko koulu on ylipaineistettu viikolla 6/2018. Luokkaan B4 on asennettu lisäilmanvaihtokone. Terveydenhoitajan mukaan oppilaat eivät ole hakeutuneet vastaanotolle sisäilmaoireiden vuoksi. Työsuojeluvaltuutettu tiedustelee kouluterveydenhoitajalta, onko kahdeksasluokkalaisten terveyskyselyiden yhteydessä
tehty yleisiä havaintoja. Perusopetusjohtaja selvittää oirehtijoiden määrän.
Seuraavassa kokouksessa arvioidaan toimenpiteiden tehokkuutta, joulukuussa
aloitettujen mittausten tuloksia ja arvioidaan jatkoselvitysten tarvetta.
3.2. Keravanjoen koulun Lapilan toimipiste
Sisäilmailmoitus monistamon takana olevasta työhuoneesta sekä päärakennuksessa olevasta luokasta.
Terveydenhoitajan mukaan oppilaat eivät ole hakeutuneet vastaanotolle sisäilmaoireiden johdosta. Työsuojeluvaltuutettu tiedustelee, onko viitosluokkalaisten terveyskyselyiden osalta tehty havaintoja. Luokassa 17 on ollut mittauslaite.
Ei havaintoja. Kiinteistöpäällikkö tarkastaa monistamon takana olevan työhuoneen soveltuvuus työtilaksi.
3.3. Keravan lukio
Sisäilmailmoitus Keravan Opistolta. Ilma luokassa aistivaraisesti raskas. Asia on
hoidettu siirtämällä opetus toiseen tilaan. Ilmoitus myös opettajien työhuoneesta.
Kesällä 2018 tehdään lukion sisäilmapuutteisiin liittyviä korjauksia. Kiinteistöjohtaja on yhteydessä lukion rehtoriin.
3.4. Keskustan päiväkoti
Ilmoitus sisäilmaoireista päätalon yläkerrasta.
Tutkimussuunnitelma on tehty. Ilmanpuhdistimia on tuotu tiloihin. Suoritetaan
tutkimussuunnitelman mukaisesti rakenneavauksia.
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3.5. Svenskbacka Skolan
Ilmoitus ilmastointikanavien puhdistuksen yhteydessä ilmaantuneista käheys- ja
päänsärkyoireista.
Pölyä on päässyt kanavistosta koulun tiloihin puhdistustöiden yhteydessä. Seurataan tilannetta.
3.6. Kalevan koulu
Ilmoituksia huonosta sisäilman laadusta koulun vanhalla puolella. Ilmoituksessa
on pyydetty tarkastamaan ilmanvaihtokoneiden toiminta.
Tekniikka tutkii ilmanjakelun tasaisuutta.

3.7. Sampolan palvelukeskus
Ilmoituksia huonosta sisäilmasta ja sisäilmaoireista siivessä 3A.
Kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu asian ratkaisemiseksi koolle
palaverin Inspector Secin ja Caverionin kanssa.
Sisäilmatyöryhmä ohjeistaa oireilijoita olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon
ja omaan esimieheensä.
3.8. Killan koulu
Ilmoituksia huonosta sisäilmasta ja sisäilmaoireista.
IV-koneen tehostaminen aloitetaan helmikuun lopussa (työ on tilattu). Seurataan toimenpiteen vaikutusta.
Käydään läpi tutkimussuunnitelman mukaisia lisätoimenpiteitä.
3.9. Kurkelan koulu / uusi puoli
Tilassa tilapäisesti oleskeleva henkilö on ilmoittanut nenän tukkoisuudesta ja
kuivasta ilmasta.
Seurataan tilannetta. Talon käyttöönottovaihe on meneillään, mikä voi aiheuttaa ohimeneviä ongelmia.
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3.10.

Mielenterveysyksikkö, Metsolantie 9
Ilmoitus oireilusta. Ongelmia lämpötiloissa.
Kiinteistöpäällikkö selvittää yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa, missä
huoneissa oireillaan ja etsitään tarvittaessa korvaavia työtiloja.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset

4.1. Heikkilän neuvola
Ei uusia ilmoituksia. Tekniikka käy tarkastamassa tilanteen.
4.2. Sampolan palvelukeskus
Ks. kohta 3.7.
4.3. Kurjenpuiston päiväkoti
Tiloihin on teetetty koneellinen ilmanvaihto. Alipaineistus korjataan kevään
2018 aikana.
4.4. Palvelukeskus Hopeahovi
Raportit saatu. Kahdessa näytteessä kuudesta on löydöksiä mikrobikasvustosta
(huone 604 ulkoseinän lähellä). Tilanne on ennakoitua parempi, koska ongelma
on rajatulla alueella. Tehdään tarvittavat korjaukset.
4.5. Kalevan päiväkoti
Ilmalämpöpumput on nyt asennettu ja käyttäjäkokemukset ovat myönteisiä.
Seurataan tilannetta.
5. Uusi epäily
-

.

6. Tutkimusvaihe
6.1. Killan koulu
Käsitelty kohdassa 3.8.
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7. Korjausvaihe
-

.

-

.

-

.

8. Jälkiseuranta

9. Ei vaadi toimenpiteitä

10. Muut asiat
Seuraavat kokoukset:
13.3.2018 klo 9.00 – 11.00 / Sompio
10.4.2018 klo 13.00 – 15.00 / Sompio
8.5.2018 klo 13.00 – 15.00 / Sompio.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00 .

