Muistio 1/2022
25.1.2022

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

25.1.2022 klo 13.00 – 13.32
Teams-kokousalusta

Läsnä
Ulla Lignell
Pia Kauppinen
Kristiina Pasula
Bill Winter
Jussi Komokallio
Hannele Koskinen
Terhi Nissinen
Kirsi Makkonen
Arja Rosenberg

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
vs. kaupunginlakimies, sihteeri
kiinteistöjohtaja
vs. kiinteistöpäällikkö
työsuojelupäällikkö
varhaiskasvatusjohtaja
perusopetusjohtaja
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat
Helmi Heiska
Hannu Minkkinen
Eija Rissanen

terveystarkastaja
projektipäällikkö
viestinnän asiantuntija

Poissa
Jaakko Haapala

liikuntapäällikkö

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

Päiväkoti Aarre
28.12.2021 ilmoitus oireista ryhmätilassa.
Käsittely 25.1.2022
Ilmanvaihtokoneen toiminta tarkastetaan.

Sivu 2 / 3

3.2.

Savenvalajan päiväkoti
12.1.2022 ilmoitus oireista ja huonosta sisäilmasta ryhmätilassa, nukkarissa.
22.1.2022 ilmoitus oireista päiväkodin vanhan puolen ryhmätilassa.
Käsittely 25.1.2022
Lasten WC:n ja siivouskomeron huippuimuri puuttuu, jolloin poistoilma jää kanaviston
päättyessä yläpohjaan. Tilanne korjataan.

3.3.

Savion päiväkoti (Elloksen kiinteistö)
18.1.2022 kaksi ilmoitusta oireista ryhmätilassa.
Käsittely 25.1.2022
Savion päiväkoti siirtyy uusiin tiloihin. Ennen kiinteistön uusia käyttäjiä tilojen
olosuhteet varmistetaan.

3.4.

Sompion päiväkoti
29.12.2022 huoltajan ilmoitus lapsen oireista.
Käsittely 25.1.2022
Päiväkotiin on tulossa peruskorjaus suunnitelmien mukaan jo tänä vuonna tai
viimeistään ensi vuoden alussa. Kehotetaan olemaan lapsen oireista yhteydessä
neuvolaan.

3.5.

Keravan lukio
12.1.2022 ilmoitus oireista luokkatilassa.
Käsittely 25.1.2022
Ilmanpuhdistin jätetään luokkatilaan.

3.6.

Nuorten työpaja Jenga
12.1.2022 ilmoitus nuorten oireista toimistotiloissa.
Käsittely 25.1.2022
Ilmanvaihtokanavisto on nuohottu ja säädetty syyskuussa 2021. Tilojen ikkunoita on
tiivistetty ja säädetty, ja toimistotiloihin on toimitettu irtolämmittimiä. Talviaikaan on
tyypillistä, että sisäilma on kuivaa, mikä voi aiheuttaa oireilua. Oireista kehotetaan
olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon.
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3.4

Kaupungintalo
5.1.2022 ilmoitus oireista ja homeen hajusta työhuoneessa.
Käsittely 25.1.2022
Huoneessa oleva puhdistusjärjestelmä huolletaan.

3.4

Terveyskeskus
23.12.2021 ilmoitus epämiellyttävästä ja pistävästä hajusta odotustilan huoneessa.
Käsittely 25.1.2022
Tilassa oleva elementtisauma on tiivistetty ja ilmanvaihto on säädetty, ja tilanne on
parantunut. Kattokorjausten yhteydessä paikallinen kattovuoto on korjattu, kyseisessä
kattorakenteessa ei ole vaurioituvaa materiaalia.

4. Muut asiat
4.1.

Työterveys
Seurantajaksolla 16.12.2021 - 21.1.2022 työterveyshuoltoon ei ole tullut yhtään
yhteydenottoa sisäilmaoireilun vuoksi.

4.2.

Muita huomioita
Keravanjoen koulun 3-4 Pisaran eteistilassa sijaitsevan liiketunnistimella ohjatun
oviverhokoneen äänet kantautuvat häiritsevästi opetustiloihin. Tilaan on suunniteltu
lisättävän siirtoseinä/ovi. Asia on hoidossa ja käsitellään kaupunkitekniikan toimialan ja
käyttäjän edustajista koostuvan Keravanjoen koulu ja monitoimitalo /tsekkaus
puutteista ja toiveista -ryhmän kokouksessa.
Vuoden 2022 radonmittauspurkit on saatu, ja ne viedään lähiviikkojen aikana
Keravanjoen kouluun, Savenvalajan päiväkotiin, Savion päiväkotiin, Santaniitynkatu
1:een, Palokorvenkatu 2:een sekä Koivikon urheilukentän huoltorakennukseen.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.32.

