Muistio 3/2022
29.3.2022

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

29.3.2022 klo 13.00 – 13.50

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell
Bill Winter
Sirpa Valén
Hannele Koskinen
Jussi Komokallio
Kirsi Makkonen
Arja Rosenberg

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
vs. kiinteistöpäällikkö
vs. perusopetusjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
turvallisuuspäällikkö, klo 13.27 saakka
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen
Hannu Minkkinen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija
projektipäällikkö

Poissa:
Pia Kauppinen
Kristiina Pasula
Jaakko Haapala

vs. kaupunginlakimies
kiinteistöjohtaja
liikuntapaikkapäällikkö

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.

Keskustan päiväkoti
17.3.2022 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta.
Käsittely 29.3.2022
Paviljonkirakennuksen ilmanvaihdon toimivuus on tarkastettu. Suositellaan olemaan
jatkossakin tarpeen mukaan yhteydessä terveydenhuoltoon.

3.2.

Päiväkoti Aarre
15.3.2022 huoltajan ilmoitus lapsen oireista tupakoulussa sijaitsevassa ryhmässä.
21.-28.3.2022 kolme ilmoitusta huonosta sisäilmasta päärakennuksessa.
Käsittely 29.3.2022
Huolto on tarkastanut ja todennut ilmanvaihdon toimivan normaalisti. Tehdyissä
selvityksissä ilmanvaihtojärjestelmässä on todettu kuitulähteitä ja puhdistustarvetta.
Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan, kuitulähteet poistetaan ja ilmamäärät
säädetään. Lisäksi päiväkodissa aloitetaan huhtikuun aikana pitkäaikainen
jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta painesuhteista, lämpötilasta, suhteellisesta
kosteudesta ja hiilidioksidipitoisuuksista.

3.3.

Killan koulu
10.3.2022 ilmoitus huonosta ilmanlaadusta ja oireista liikuntasalissa.
Käsittely 29.3.2022
Ilmanvaihtokoneen toiminta ja kanavien nuohoustarve selvitetään ja tarvittavat
toimenpiteet toteutetaan selvityksen pohjalta. Liikuntasalin rakenteiden tiivistys on
suunniteltu toteutettavan kesäloman aikana.

3.4.

Jenga
15.-28.3.2022 11 ilmoitusta oirekokemuksista neljältä eri henkilöltä.
Käsittely 29.3.2022
Selvitetään ilmanvaihdon tehostamismahdollisuudet. Ikkunoiden tiivistäminen jatkuu
sään lämmittyä. Kohteeseen järjestetään henkilökuntainfotilaisuus. Yhteistyötä
työterveyshuollon kanssa on tärkeää jatkaa.
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3.5.

Kaupungintalo
22.-23.3.2022 kaksi ilmoitusta tunkkaisuudesta ja kuumuudesta ohjaamon tiloissa.
8.-22.3.2022 kolme ilmoitusta oirekokemuksista kokoustiloissa.
Käsittely 29.3.2022
Selvitetään kiinteistön huoltoliikkeeltä ilmanvaihdon toiminta. Oireista on tärkeää
olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.6.

Vanha kauppalantalo
8.-21.3.2022 neljä ilmoitusta oirekokemuksista.
Käsittely 29.3.2022
Lisätiloiksi esitetään Kauppakaari 4:stä vapaita huoneita, jotka ovat jo käytettävissä.
Oireista on tärkeää olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.7.

Ahjon kylätalo
9.3.2022 kolme ilmoitusta oirekokemuksista.
Käsittely 29.3.2022
Kaupunki ei omista kiinteistöä, joten kiinteistön huollosta vastaa ulkopuolinen
huoltoyhtiö. Esihenkilöä ohjeistetaan olemaan yhteydessä kiinteistön huoltoyhtiöön.

4. Muut asiat
Työterveyshuollossa on ajalla 25.2.-25.3.2022 asioinut kaksi henkilöä sisäilmaoireisiin
liittyen.
Työterveyshuollossa arvioidaan sisäilmaoireilevan työntekijän työtilan sopivuutta
työntekijän terveydelle. Tarvittaessa asiasta voidaan pitää työterveysneuvottelu
esimiehen ja työntekijän kanssa. Neuvottelussa voidaan esimerkiksi miettiä
mahdollisuutta siirtyä työskentelemään toiseen työtilaan terveydellisin perustein.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50

