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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika

5.3.2019 klo 13.00-14.00

Paikka

Sampolan palvelukeskus, kokoustila Sompio

Läsnä
Ulla Lignell

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja

Kristiina Pasula

kiinteistöjohtaja

Mika Smirnov

kiinteistöpäällikkö

Iiris Laukkanen

kaupunginlakimies

Hannele Koskinen

varhaiskasvatusjohtaja

Jussi Komokallio

turvallisuuspäällikkö

poissa

Jarno Moisala

hallintopäällikkö

poissa

Jarmo Vakkila

liikuntapäällikkö

Terhi Nissinen

perusopetusjohtaja

Arja Rosenberg

Aavan edustaja

Helmi Heiska

terveystarkastaja, asiantuntija

Hannu Minkkinen

työkeskuksen esimies, asiantuntija

Eija Rissanen

Tekniikan tiedottaja

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

poissa
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 2/2019.
3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Sampolan palvelukeskus
Ilmoitus 3A-kerroksesta ja asiointipisteestä. Ilmoitus kylmyydestä ja vedosta 4.
kerroksessa.
Käsittely 5.3.2019
Marcontrol on tutkinut 28.2.2019 talon ilmanvaihtoa ja automaatiojärjestelmää.
Tulokset eivät ole vielä käytettävissä.
Asennetaan tiivisteet 4. kerroksen avattaviin ikkunoihin.
Asiointipisteen huonekohtaiset poistot on tukittu ja muutettu tuloilmaelinten
suuntausta.
Tiedote Kiinteistö Oy Kultasepänkatu 7:n suorittamista toimenpiteistä luonnostellaan yhdessä viestinnän asiantuntijan kanssa. Tiedote julkaistaan Kiinteistö Oy
Kultasepänkatu 7:n hallituksen suorittaman tarkastuksen jälkeen.
3.2. Kaupungintalo, Kauppakaari 11
Ilmoitus ummehtuneesta sisäilmasta, neljä ilmoitusta ruoankärystä ja ilmoitus
sisäilmaoireista.
Käsittely 5.3.2019
Alakerran keittiöön asennetaan huuva ja katolle tehokas huippuimuri. Seurataan
yksittäisen huoneen tilannetta.
Toimitettu ilmanpuhdistin yksittäiseen huoneeseen.
3.3. Killan koulu
Yksittäinen ilmoitus esiopetustilan pienestä toimistosta. Huoltajan ilmoitus oppilaan oireista luokkatilassa.
Käsittely 5.3.2019
Ilmalämpöpumput on tilattu ja ne asennetaan kesään mennessä. Tiedote rakennetutkimusraportista on valmisteilla. Alustatilan alipaineistusta ryhdytään seuraamaan jatkuvatoimisesti ja alustatila puhdistetaan. Nuohous on menossa. Kui-
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tulähteet ilmanvaihtojärjestelmästä on poistettu. Akuutit korjaustarpeet kartoitetaan ennen peruskorjausta.
3.4. Keskustan päiväkoti
Viisi sisäilmailmoitusta pikkutalosta. Seitsemän ilmoitusta päärakennuksesta.
Käsittely 5.3.2019
Korvaavien tilojen hankinta syksyksi 2019 on valmisteilla. Tarjoukset saadaan
19.3.2019. Jatkuvatoimiset olosuhdeseurantamittaukset ovat toiminnassa. Painesuhteiden eroja seurataan ja voc-pitoisuudet mitataan.
3.5. Kurkelan koulu
Huoltajan ilmoitus oppilaan oireista vanhalta puolelta.
Käsittely 5.3.2019
Tutkimukset ovat käynnissä. Rakenneavauksia on tehty.
3.6. Terveyskeskus, Metsolantie 2
Ilmoitus oireista vuodeosasto 2:lta.
Käsittely 5.3.2019
Vanhan osan tutkimukset ovat käynnissä. Call centerin ilmanvaihtoa on säädetty
ja tuloilmasuutin vaihdetaan. Tekniikka käy paikalla.
3.7. Kalevan koulu
Huoltajan ilmoitus.
Käsittely 5.3.2019
Vanhan osan tutkimukset ovat alkamassa.
3.8. Niinipuun päiväkoti
Uusi ilmoitus Niinipuun päiväkodin pientilasta. Ilma on raskas, hajuhaittaa.
Käsittely 5.3.2019
Tekniikka tarkastaa tilan.
Tänään suoritetulla monialaisella tarkastuksella ei ole ilmennyt erityistä. Mattojen saumoja on muutamasta kohdasta hitsattava. Päiväkodinjohtaja on kertonut
parista yksittäisestä oireilusta.
4. Vanhat sisäilmailmoitukset
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4.1. Kauppalantalo, Aleksis Kiventie 4
Ilmanvaihto on päällä ympärivuorokautisesti 100 % / 50 %.
4.2. Lukio
Kuntotutkimusraportti on valmistunut. Siinä suositellaan ilmanvaihtojärjestelmän nuohousta. Yksi ilmanvaihtokoneista on ikääntynyt ja sen toimintakunto
selvitetään ja uusiminen otetaan investointiohjelmaan. Lattiakosteudet ja liikuntasalin lattia on korjattava. Auditorion katsomon alla on siivottavaa orgaanista
materiaalia. Selvitetään ja tarvittaessa korjataan puutteet sokkelin vedeneristyksessä.
Ympäristökeskuksen tarkastuksella on todettu, että keittiön kaapiston alaosa tulee vaihtaa ja keittiön lattian halkeama korjata. Korjaukset suoritetaan pian.
Laaditaan tiedote.
4.3. Jaakkolan päiväkoti
Ilmanvaihto on tarkastettu. Seurataan tilannetta.
4.4. Hopeahovi
Tiloja on osittain tyhjennetty. Tiedotetaan tilanteesta, kun kellaria koskeva raportti on saatu.
4.5. Päiväkoti Aarre
Korjaustyöt ovat paraikaa käynnissä. Sokkeli ja kattovesien ohjaus on vielä korjaamatta. Nuohous toteutetaan.
4.6. Jäähalli

Korjaustyöt ovat vielä osittain kesken.
Kuntotutkimuksen kilpailuttaminen on työlistalla.

5. Muut asiat
Työterveyshuoltoon ei ole tullut huolestuttavaa signaalia mistään kohteesta. Yksittäisten henkilöiden osalta selvitellään, johtuvatko oireet perussairauden pahenemisvaiheesta vai mahdollisesti sisäilmaoireilusta.
Kouluterveydenhuoltoon on tullut ilmoituksia yhdeltä oppilaalta Kurkelassa ja
Jaakkolassa. Savion, Kalevan ja Killan kouluissa kouluterveydenhuoltoon ei ole
tullut sisäilmailmoituksia.
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Koulujen oirekyselyt ovat vastattavissa viikon 10 loppuun. Vastauksia on saatu
kattavasti sekä henkilökunnalta että oppilailta (poislukien Kurkelan koulu). Työterveyslaitos analysoi kyselyn tulokset.
Sisäilmaa koskevat ilmoitukset ja huomiot tehdään edelleen sisäilmailmoituksina. Granite-järjestelmää käytetään turvallisuus- ja työsuojelupoikkeamien ja tietoturvapoikkeamien ilmoittamiseen.
6. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset pidetään:
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 14.00

