Muistio 9/2021
26.10.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

26.10.2021 klo 13.00 –
Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio, sekä Teams-kokousalusta

Läsnä
Ulla Lignell
Pia Kauppinen
Jaakko Haapala
Kirsi Makkonen
Arja Rosenberg
Mika Smirnov

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
kaupunginlakimies, sihteeri
liikuntapäällikkö (läsnä noin klo 13.34 - 13.43)
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuollon edustaja
kiinteistöpäällikkö

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Hannu Minkkinen
Eija Rissanen

terveystarkastaja
projektipäällikkö
viestinnän asiantuntija

Poissa:
Hanna-Maria Grandell
Jussi Komokallio
Hannele Koskinen
Kristiina Pasula
Sirpa Valen

hallintopäällikkö, sote
työsuojelupäällikkö
varhaiskasvatusjohtaja
kiinteistöjohtaja
vs. perusopetusjohtaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1.

Killan koulu
12.10.2021 ilmoitus oirekokemuksista kolmessa luokkatilassa.
26.10.2021 ilmoitus oirekokemuksista yhdessä luokkatilassa.
Käsittely 26.10.2021
Kiinteistössä tehdään rakenteellisia tiivistyskorjauksia kaksi luokkaa kerrallaan, ja työn pitäisi
valmistua tämän syksyn aikana. Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja tiivistetty, mutta
loppuvuoden aikana toteutettava säätötyö on vielä kesken, mikä voi vaikuttaa ilmanvaihtoon
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koko kiinteistön osalta. Tilannetta seurataan, ja oireiden osalta on tärkeää olla yhteydessä
työterveyshuoltoon
3.2.

Keravan lukio
14.10.2021 ilmoitus oirekokemuksista.
Käsittely 26.10.2021
Kuntotutkimuksessa todetut rakennustekniset puutteet on korjattu. Ilmanvaihto nuohotaan ja
säädetään joululoman aikana, ja ilmamäärät tarkistetaan.

3.3.

Savion koulu
20.10.2021 ilmoitus oirekokemuksista luokkatilassa.
Käsittely 26.10.2021
Kuntotutkimusten mukaiset pikaisia korjauksia edellyttävät rakennetekniset puutteet on
korjattu. Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja säätö ovat kesken, ja työn oletetaan
valmistuvan tämän vuoden aikana.

3.4

Vanha kauppalantalo
4.10.2021 kaksi ilmoitusta oirekokemuksista yhdessä työtilassa.
Käsittely 26.10.2021
Rakennus on tutkittu, ja siinä ei juuri ole rakennusteknisiä ongelmia lukuun ottamatta kolmatta
kerrosta, joka onkin suljettu käytöstä. Rakennuksen ilmamäärät eivät vastaa uudisrakennuksen
ilmamääriä. Rakennus on suunniteltu siten, että ikkunatuuletusta suositellaan käytettävän
mahdollisimman paljon.

3.5

Nuorten työpaja Jenga
8.10.2021 ilmoitus oirekokemuksista.
Käsittely 26.10.2021
Kiinteistö on siirtynyt kaupungin omistukseen noin puoli vuotta sitten. Tämän jälkeen
kiinteistöön on tehty muutostöitä tilojen nykyiseen käyttöön liittyen. Näiden toimenpiteiden
jälkeen koko kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty, ja kuitulähteet on
poistettu. Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät työt ovat valmistuneet syyskuun puolivälissä.
Kaupungille 25.10.2021 tulleen palautteen mukaan tilanne on helpottanut tehtyjen
toimenpiteiden jälkeen. Tilannetta seurataan, ja oireiden osalta on tärkeää olla yhteydessä
työterveyshuoltoon.

3.6

Terveyskeskus
26.10.2021 ilmoitus oirekokemuksista.
Käsittely 26.10.2021
Kiinteistön muutostyöt on toteutettu. Vanhan osan kattoremontti ja uuden osan katoksen
korjaukset ovat vielä kesken. Tilannetta seurataan ja oireiden osalta on tärkeää olla yhteydessä
työterveyshuoltoon.
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4. Muut asiat
4.1.

Työterveys
18.9.-20.10.2021 työterveyshuoltoon on tullut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä neljä
yhteydenottoa, kolmelta eri työntekijältä.

4.2.

Jäähalli
Jäähallin etelän puoleiset päätyelementit ovat kaarella siten, että lattiaan muodostuu rakoja.
Käsittely 26.10.2021
Lattian raot puhdistetaan, tukitaan ja Ilmanvaihdon toimivuus tarkistetaan savukokeella ja
lämpökameralla.

5 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.43.

