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SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika

8.5.2018 kello 13.00 – 14.30

Paikka

Sampolan palvelukeskus, kokoustila Sompio

Läsnä
Kristiina Pasula

kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja

Iiris Laukkanen

kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija

Hannele Koskinen

varhaiskasvatusjohtaja

Jarno Moisala

hallintopäällikkö

Terhi Nissinen

perusopetusjohtaja

Mikko Raunio

työsuojeluvaltuutettu

Mika Smirnov

kiinteistöpäällikkö

Jarmo Vakkila

liikuntapäällikkö

Mari Wefvar

henkilöstön kehittämispäällikkö

Helmi Heiska

terveystarkastaja, asiantuntija

Tuula Airaksinen

työterveyshoitaja (Attendo), asiantuntija

Sirpa Valén, sijainen

perusopetus

Sari Lukjanov, sijainen

varhaiskasvatus

Hannu Minkkinen

työkeskuksen esimies

poissa

poissa
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 4/2018.

3. Kohteet
3.1. Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipiste
Tarkistetaan ilmanvaihdon paineistusta. Yläpölyt poistetaan.
Tekstiililuokan kondenssivesitutkimuksen johdosta pyydetään lisätietoa tutkimuksen tekijältä. Pölynäytteissä ei poikkeamia. Tutkimusmenetelmä on kokeellinen.
Soten hallintopäällikkö ilmoitti, ettei kouluterveydenhoitajalla ole havaintoja
poikkeavasta sairastavuudesta.
Työterveyshuollon edustaja raportoi käynneistä, oireilijoiden lukumäärä ei kuitenkaan ollut tiedossa. Työterveyshuolto tuottaa asiassa tarkempaa tilastotietoa.
Kesällä tehdään perusteellinen siivous. Terveysvalvonta suosittelee ylimääräisen
tavaran poistamista ennen siivousta.
Terveysvalvonta käy tarkastamassa tilan.
Työsuojelutarkastus on tulossa syksyllä.
3.2. Keravanjoen koulun Lapilan toimipiste
Kanavat nuohotaan toukokuun lopussa. Suojaamattomat kuitulähteet poistetaan. Kondenssivesinäytteissä ei havaintoja. Pölynäytteiden johdosta pyydetään
lisätietoa tutkimuksen tekijältä. Kokeet on otettu neljästä kohteesta. Tutkimusmenetelmä on kokeellinen.
Soten hallintopäällikkö ilmoitti, ettei kouluterveydenhoitajalla ole havaintoja
poikkeavasta sairastavuudesta.
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Kesällä tehdään perusteellinen siivous. Terveysvalvonta suosittelee ylimääräisen
tavaran poistamista ennen siivousta.
Työsuojelutarkastus on tulossa syksyllä.
3.3. Keravan lukio
Ilmoituksia tunkkaisuudesta ja huonosta ilmasta.
Ilmanvaihto on täysillä. Salaojat ja sokkeleiden ja kellarin seinien kosteuseristys
tarkistetaan ja korjataan kesällä 2018.
3.4. Päivölänkaaren päiväkoti
Yksittäinen ilmoitus oireista.
Huolto käy paikalla. Seurataan tilannetta.
3.5. Lapilan päiväkoti
Ilmoitus kuumuudesta.
Hoidetaan vikailmoituksena. Harkitaan ilmalämpöpumppujen sijoittamista keittiöihin.
3.6. Päiväkoti Aarre
Smart Watcher –mittalaitteisto on asennettu 4.5. Ongelmana vaikuttaa olevan
lämpötila, joka nousee liikaa.
3.7. Terveyskeskus potilasarkisto B-aula
Ilmoitus raskaasta ja tunkkaisesta ilmasta.
Arkistoa ei ole suunniteltu työskentelytilaksi. Kaksi henkilöä skannaa arkistossa
päivittäin. Selvitetään asian ratkaisemista.
4. Vanhat sisäilmailmoitukset

4.1. Savion koulu
Paineistusta selvitetään. Mittalaitteisto siirretään Saviolle viikolla 19
4.2. Terveyskeskus, osasto 1 ja kanslia
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Tehostetaan ilmanvaihtoa. Asia on työn alla.
4.3. Kalevan koulu
Kondenssivesitutkimusten ja pölynäytteiden tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään poikkeavaa. Näytteitä otettiin kahdesta kohteesta (Luokat 3c ja 1b)
4.4. Nuorisotalo Häkki
Tekniikka on tarjonnut väistötiloja kaupungintalolta tai Hopeahovista. Tilan korjaaminen ei ole ohjelmassa, koska tilalle ei ole toistaiseksi riittävää käyttöä.
4.5. Keskustan päiväkoti
Päiväkodista on otettu porausnäytteitä rakennusterveysasiantuntijan valitsemista kohdista. Laboratorionäytteistä ei ole löytynyt poikkeavaa. Odotetaan loppuraporttia.
Osalla työntekijöistä oireita edelleen. Työterveyshuolto selvittää oireilijoiden
määrää.
4.6. Heikkilän neuvola ja päiväkoti
Tekniikka mittaa kosteuksia. Heikkilän päiväkodin lasten vesileikkiallas on asetettu käyttökieltoon toistaiseksi.
4.7. Hopeahovi / Aapo-koti
Aiempi yksittäinen ilmoitus. Ei uusia havaintoja.
4.8. Sampolan palvelukeskus
Ei ole tullut uusia ilmoituksia. Yhteen huoneeseen sotessa kokeillaan uutta ilmanpuhdistinta.
Painesuhteet eivät ole vielä asianmukaisella tasolla.
5. Tutkimusvaihe
5.1. Killan koulu, Sompion päiväkodin esikoulu
Jatketaan suunnittelua. Savumittauksissa on löytynyt vuotokohta. Rakennus on
peruskorjausiässä. Kesällä voidaan suorittaa ylläpitokorjauksia.
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Ei uusia ilmoituksia.
5.2. Savenvalajan päiväkoti
Muutto on siirtynyt toteutuvaksi 14.-15.5.
Korjaustöiden selvittäminen ja uuden osan rakenneavaukset aloitetaan muuton
jälkeen. Toimitetaan terveysvalvontaan loppuraportit niiden valmistuttua.
5.3. Metsolantie 9 A ja B -osat
Sosiaali- ja terveystoimi selvittää mahdollisuutta siirtyä väistötiloihin.
5.4. Kaupungintalo, Kauppakaari 11
Ilmanpuhdistin on ollut avuksi.

6. Muut asiat
Liikuntatoimiston työpaikkaselvitys pidetään 9.5.2018. Jäähallin näytteiden osalta pyydetään näytteenottajalta lisäselvitystä. Osa käyttäjistä on kokenut sisäilman edelleen huonoksi huolimatta suoritetuista korjaustoimista.
7. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset pidetään:
5.6.2018 klo 13.00-15.00, kokoustila Sompio
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

