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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

27.4.2021 klo 13.00 – 13.40

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell
Mika Smirnov
Terhi Nissinen
Jaakko Haapala
Kirsi Makkonen

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
kiinteistöpäällikkö
perusopetusjohtaja
liikuntapaikkapäällikkö
työsuojeluvaltuutettu

Asiantuntijat:
Helmi Heiska
Eija Rissanen

terveystarkastaja
viestinnän asiantuntija, klo 13.10 alkaen

Kristiina Pasula
Hannele Koskinen
Jussi Komokallio
Riikka Uoti
Hannu Minkkinen
Arja Rosenberg

kiinteistöjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
turvallisuuspäällikkö
hallintopäällikkö, soster
projektipäällikkö
työterveyshuollon edustaja

Poissa

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.

Vanha kauppalantalo
31.3.-23.4.2021 neljä ilmoitusta oireilusta.
Käsittely 27.4.2021
Kohteen ilmanvaihto on ollut puolella teholla, 27.4.2021 ilmanvaihto laitettu täydelle
teholle.
Tehdyistä tutkimuksista ei löydy selkeää selittävää tekijää oirehdintaan.
Ilmanpuhdistimilla helpotetaan nykyistä tilannetta. Kaupunkitekniikka käy läpi kaikki
olemassa olevat raportit ja tutkimusselosteet kiinteistöstä jatkon arvioimiseksi.
Henkilökunnalle järjestetään infotilaisuus tehdyistä tutkimuksista ja toimenpiteistä
vielä tämän kevään aikana.

3.2.

Sorsakorven päiväkoti
19.-27.4.2021 kolme ilmoitusta raskaasta ilmasta ja oireilusta.
Käsittely 27.4.2021
Ilmanvaihtojärjestelmässä on ollut kevään aikana kaksi erillistä toimintahäiriötä.
Ensimmäisellä kerralla ilmanvaihtokoneen hihna on ollut poikki, jolloin ilmanvaihto ei
toimi. Toisella kerralla poistoilmapuhaltimen moottori on ollut rikki. Nämä on nyt
korjattu. Huolto on käynyt viimeksi 27.4. tarkistamassa ilmanvaihdon, joka toimi
normaalisti. Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu vuonna 2018. Tilannetta seurataan.

3.3.

Jaakkolan koulu
12.4.2021 huoltajan ilmoitus oppilaan oireilusta.
Käsittely 27.4.2021
Olosuhteita on seurattu jatkuvatoimisesti syksystä 2018 alkaen, ja olosuhteissa ei ole
todettu poikkeavaa. Uusi Keravanjoen monitoimitalo otetaan käyttöön
syyslukukauden 2021 alussa.

3.4.

Killan koulu
13.4.2021 ilmoitus puutteellisesta ilmanvaihdosta yhdessä luokkatilassa.
Käsittely 27.4.2021
Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Parhaillaan on käynnissä Ilmanvaihtokanaviston
tiivistyö, sen jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan ja ilmamäärät säädetään.

4. Muut asiat
Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien
päiväkoti- ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset,
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korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella tai
toiminta-ajan ulkopuolella hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä voi
aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40

