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SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika

21.9.2017 klo 12.00 – 13.30

Paikka

Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä

Kristiina Pasula
Mikko Raunio
Mika Smirnov
Iiris Laukkanen
Hannele Koskinen
Jarmo Leskinen

kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja
työsuojeluvaltuutettu
kiinteistöpäällikkö
kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
varhaiskasvatusjohtaja
työsuojelupäällikkö

Asiantuntija:
Juha Ojala

terveystarkastaja

Poissa:
Jarno Moisala
johtava hallinnon erityisasiantuntija
Terhi Nissinen
perusopetusjohtaja
Jarmo Vakkila
liikuntapäällikkö
Jenna Kohtamäki
työterveyshoitaja (Attendo)
Tuula Airaksinen
työterveyshoitaja (Attendo)
Helmi Heiska terveystarkastaja
Tapio Helenius
toimialajohtaja, KT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Uudet sisäilmailmoitukset
3.1. Sampolan palvelukeskus
Kolme ilmoitusta 3 A –kerroksesta sekä yksi ilmoitus Väinämöinen-Ilmarinen –
kokoustilasta. Tilataan toksisten mikrobien pintanäytteet 3 A-kerroksen eri pinnoilta sekä mineraalikuidut geeliteippinäytteenä ilmanvaihtokanavista.
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Työntekijöille tehdään tiedote tutkimusten etenemisestä (Mika Smirnov hoitaa).
Sisustustaulu on poistettu yhdestä tilasta, jotta voidaan selvittää sisustustaulun
mahdollinen vaikutus sisäilmaan. Alakattojen yläpuolella ei ole poikkeavaa pölyisyyttä. (Ks. muistio 7/2017).
3.2. Savenvalajan päiväkoti
Sisäilmakysely on tilattu. Lisäksi otetaan ilmanäyte kondenssivesikeräimellä.
Tutkimuksella selvitetään mahdolliset ilman toksiinipitoisuudet. Näytteenotto
liittyy Turun yliopiston biokemian ja immunologian laitoksen kehittämän menetelmän testaamiseen.
3.3. Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö
Kolme ilmanpuhdistinta on tuotu käytävälle sekä kahteen huoneeseen, joissa on
asiakastapaamisia. Ilmanpuhdistimet on sijoitettu tilaan koeluontoisesti, sisäilmasta ei ole tutkimushavaintoja.
Hiilidioksidipitoisuuden mittauksessa ei ole havaittu poikkeavaa. Mikko Raunio
pyytää Hanna Parkkosta vielä täsmentämään mittaustilanteen olosuhteet (esim.
huoneessa oleskelleiden henkilöiden lukumäärä).
3.4. Nuorten talo
Käyttäjät ovat siirtymässä korvaaviin tiloihin.
3.5. Lapilan koulu
Ilmoitus haisevasta portaiden alapuolisesta tilasta. Hajun syynä on todennäköisesti tilassa säilytettävät urheiluvälineet.
Huonekohtaiset koneet on asennettu neljään alakäytävän luokkahuoneeseen.
Portaisen alatilaan (urheilutarvikevarasto) lisätään poistokanava. Ongelman tulisi näin ratketa.
Asia siirtyy jälkiseurantaan.
3.6. Killan koulu
Sisäilmailmoitus yhdestä huoneesta ja yksittäinen ilmoitus koulun alakerrasta.
IV-koneen tehoa lisätään. Ilmanpuhdistin on asennettu luokkiin, joista on tullut
ilmoituksia. Sisäilmakysely on tilattu.
Suositellaan, että henkilö, joka saa oireita koulun alakerrassa, keskustelisi esimiehensä kanssa koeluontoisesta sijoittumisesta muuhun tilaan rakennuksessa.
Mikko Raunio keskustelee henkilön kanssa.
3.7. Kirjasto
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Sisäilmailmoitus kosteudesta ja kylmyydestä.
Selvitetään, liittyykö ilmoitus lämmityksen säätöön.
Asia siirtyy jälkiseurantaan.
3.8. Lukio
Ilmoitus tiloista 1.36 ja 1.50.
Luokkiin on sijoitettu neljä ilmanpuhdistinta. Ulkopuolista kosteusrasitetta on
ryhdytty selvittämään.
3.9. Keskustan päiväkoti
Ilmoitus ummehtuneesta hajusta (alakerta, erityisesti wc-tila).
IV-konetta tehostetaan osia vaihtamalla. Mitataan hiilidioksidiarvot ennen ja jälkeen ilmanvaihdon tehostamisen.
Asia siirtyy jälkiseurantaan.
3.10.

Terveyskeskus
Kaksi ilmoitusta apuvälinelainaamosta.
Apuvälinelainaamoon tehdään tuloilmakanava. Hajuhaittaa tutkittiin. Lattian
kaato on väärä. Tekniikka on tutkinut tilan kosteutta. Kosteutta ei löytynyt.
Asia siirtyy jälkiseurantaan.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset
4.1. Kalevan päiväkoti
Mitataan tilan pintakosteudet. Keittiö ja keittiön ja lämmönjakohuoneen välinen
tila on kuuma. Lämpöongelmaa hallitaan tilaan asennettavalla ilmalämpöpumpulla.
Sairauspoissaolojen määrä päiväkodissa ei ole tilastollisesti poikkeava. Työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportin perusteella ei ole lisäselvitystarvetta.
Asia siirtyy jälkiseurantaan.
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4.2. Kalevan koulun liikuntasali
Korjaustapaselvitys on kesken (muistio 7/2017). Kouluun on tulossa oppimisympäristön monialainen tarkastus.

4.3. Sampolan palvelukeskus
Ks. edellä kohta 3.1.

4.4. Keravanjoen koulu, Lapilan toimipiste:
Alakäytävällä on ummehtunutta. Hankitaan siirrettävät ilmanvaihtolaitteet,
käyttöönottotavoite syyskuu 2017.
Asia siirtyy jälkiseurantaan.
4.5. Jäähalli

Korjaukset on suoritettu. Tehdään vielä savukoe virtausten tarkistamiseksi. Sisäilmakysely on tehty ja se on työterveyshuollon analysoitava. Jarmo Leskinen huolehtii
tarvittavasta yhteydenpidosta viranomaiseen. Asian seuranta sisäilmatyöryhmässä

päättyy.
5. Uusi epäily
5.1. Killan koulu
Ks. kohta 3.6.

6. Tutkimusvaihe
6.1. Keskuskoulu
Toisen vaiheen tutkimusraportti ei ole vielä käytettävissä. (Ks. muistio 7/2017)
6.2. Lukio
Ks. kohta 3.8. sekä muistio 7/2017.
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6.3. Nuorten talo
Ks. kohta 3.4.

7. Korjausvaihe
7.1. Savion päiväkoti
Kuntokartoitusraportti ja korjaussuunnitelma tiedotetaan päiväkodin henkilökunnalle.
7.2. Terveyskeskus kuntouttavan hoidon osasto 1
Tiivistyskorjausten kilpailutus on edelleen käynnissä. Aikataulu tarkentuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan erikseen.
8. Jälkiseuranta
-

9. Ei vaadi toimenpiteitä
10. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset pidetään:
24.10. kello 9:00 / Sompio
21.11. kello 9:00 / Sompio
19.12. kello 9:00 / Sompio.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.31.

