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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

8.1.2019 klo 13.00-13.57.

Paikka

Sampolan palvelukeskus, kokoustila Sompio

Läsnä
Ulla Lignell

sisäympäristöasiantuntija

Kristiina Pasula

kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja

Mikko Raunio

työsuojeluvaltuutettu

Mika Smirnov

kiinteistöpäällikkö

Iiris Laukkanen

kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija

Hannele Koskinen

varhaiskasvatusjohtaja

Jussi Komokallio

turvallisuuspäällikkö

Jarno Moisala

hallintopäällikkö

Jarmo Vakkila

liikuntapäällikkö

Terhi Nissinen

perusopetusjohtaja

Eija Rissanen

viestinnän asiantuntija
Aavan edustaja

Helmi Heiska

terveystarkastaja, asiantuntija

Hannu Minkkinen

työkeskuksen esimies, asiantuntija

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

poissa

poissa
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 11/2018.

3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1. Kurkelan koulu
Huoltajan ilmoitus oireista vanhalta puolelta. Terveydenhoitaja ilmoittaa samansuuntaisista havainnoista vanhalta puolelta.
Käsittely 8.1.2019
Kuntotutkimus on tilattu. Alustatilan ilmanvaihdon parannus on tilattu.
3.2. Keravanjoen koulu, Jaakkolan toimipiste
Yksittäinen ilmoitus kahvihuoneessa aistitusta hajusta.
Käsittely 8.1.2019
Tekniikka tutkii alakaapiston kunnon.
3.3. Savion koulu
Ilmoitus oireista ja ilman pölyisyydestä. Lämpötila tuntuu aiempaa miellyttävämmältä.
Käsittely 8.1.2019
Ilmamäärät vanhalla puolella ovat kasvaneet toimenpiteiden johdosta. Tämän
vuoksi pöly voi liikkua aiempaa voimakkaammin. Tekniikka käy paikalla. Suoritetaan tehostettu siivous. Viedään luokkaan ilmanpuhdistin.
3.4. Keravanjoen koulu, Lapilan toimipiste
14.12.2018 Luokka 13
Ilmastointi ei riitä pitämään luokan ilmaa raikkaana. Oppilaiden ollessa luokassa
ilma muuttuu ´paksuksi´ nopeasti.
Käsittely 8.1.2019
Mitataan ilmamäärät. Suositellaan luokkatilan tuulettamista avaamalla ikkuna
välitunnin ajaksi.
3.5. Terveyskeskus
Ilmoitus oireista akuuttiosastolla (vanha osa).
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Käsittely 8.1.2019
Mitataan vesivahingon jälkeen remontoidun alueen kosteudet. Tutkimukset ovat
meneillään.
3.6. Heikkilän neuvola
Kaksi ilmoitusta sisäilmaongelmista
Käsittely 8.1.2019
Tutkimukset on tilattu. Rakennetekniset tutkimukset alkanevat viikoilla 7 - 8.
3.7. Lukio
Ilmoitus huonosta sisäilmasta ja oireista huolimatta ilmanpuhdistimesta.
Käsittely 8.1.2019
Kosteusvaurion jälkeiset kuivaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä ruokasalissa ja kellarissa. Rakennuksen kuntotutkimukset on tilattu.
3.8. Keskustan päiväkoti
Neljä ilmoitusta sisäilmaoireista tammikuussa 2019.
Käsittely 8.1.2019
Lisätutkimukset on tehty. Raportti on tulossa.
4. Vanhat sisäilmailmoitukset
4.1. Sampolan palvelukeskus
Asiointipisteessä on havaittu tympeää hajua ja vetoisuutta.
Toimenpiteet:
Ongelman ratkaisemiseksi on tehty paljon toimenpiteitä, jotka eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen.
Kiinteistöpäällikkö tarkastelee vielä ilmamääriä ja ilman liikkumista tilassa.
Kertaalleen tukittu poistoilmakanava avataan. Tarkastetaan asiakaspuolelle
tulevan tuloilman määrä sekä asiointipisteiden poistomäärät.
Ilmamääräpöytäkirjoja rakennuksen luovutushetkeltä verrataan nykyisiin mittaustuloksiin.
Työsuojelupäällikkö ehdotti, että tekniikan toimialajohtajaa, joka toimii myös
Kiinteistö Oy Kultasepänkatu 7:n hallituksen puheenjohtajana, pyydetään kutsumaan koolle kokous toimenpiteistä ja niiden ajankohdista sopimiseksi. Ko-
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koukseen ehdotetaan kutsuttavaksi työsuojelupäällikkö, sisäympäristöasiantuntija, kiinteistöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö sekä Caverionin edustaja.
Henkilökunnalle suunnattu tiedote on vielä tarkastettavana.
4.2. Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö, Metsolantie 9
Olosuhdemittari on ollut tilassa. Tuloksista löytyi välillä kohonneita hiilidioksidiarvoja sekä lämpötilaa, muttei mitään hälyttävää.
4.3. Kalevan koulu
Tilaan viedään jälleen olosuhdemittari. Aiemmissa tuloksissa ei ole ollut hälyttävää. Tutkimuksia harkitaan.
4.4. Lapilan päiväkoti
Keittiön Ilmalämpöpumppua ei ole vielä asennettu. Tarkistetaan iv-koneen
säädöt.
4.5. Sorsakorven päiväkoti
Ilmamäärät on mitattu. Ei poikkeavaa.
4.6. Kalevan koulu
Poikkeavaa kosteutta on löytynyt musiikkiluokan mattojen alta. Tehdään lisätutkimuksia. Ilmanvaihtojärjestelmästä ei löytynyt poikkeavaa.
Käsittely 8.1.2019
Lisätutkimukset ovat tulossa.
4.7. Jäähalli
Ei uusia havaintoja.
4.8. Päiväkoti Aarre
Korjaustoimenpiteet on aloitettu. Ei uusia ilmoituksia.
4.9. Killan koulu
Kuntotutkimukset tulossa.
4.10.

Savenvalajan päiväkoti
Ei uutta.
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5. Muut asiat
Sisäympäristöasiantuntija toivoi työterveyshoitajan olevan läsnä kokouksissa.
Työterveyshuollolta toivotaan yhteenvedonomaista määrällistä, tilakohtaista
tietoa mahdollisesti sisäilman vuoksi oireilevista henkilöistä. Tieto tulisi voida
kohdentaa myös ajallisesti (esim. korjausten jälkeiseen tai niitä edeltävään oireiluun).
Sovittiin, että hallintopäällikkö järjestää sisäilmatyöryhmän kokoukseen tiedot
kouluterveydenhuollon havainnoista Savion, Killan, Kurkelan ja Jaakkolan kouluista.
6. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset pidetään:
5.2.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio
5.3.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio
9.4.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio
7.5.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio
4.6.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.57.

