Muistio 10/2020
17.11.2020

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

17.11.2020 klo 13.00 – 14.05
Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell
Päivi Vainikainen
Kirsi Makkonen
Kristiina Pasula
Mika Smirnov
Jussi Komokallio
Terhi Nissinen
Hannele Koskinen
Jaakko Haapala
Eija Rissanen
Hannu Minkkinen
Jaakko Haapala
Helmi Heiska
Arja Rosenberg

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
työsuojeluvaltuutettu
kiinteistöjohtaja
kiinteistöpäällikkö
turvallisuuspäällikkö
perusopetusjohtaja, läsnä 13.25 alkaen
varhaiskasvatusjohtaja
liikuntapaikkapäällikkö
viestinnän asiantuntija
projektipäällikkö
liikuntapaikkapäällikkö
terveystarkastaja
työterveyshuollon edustaja, poistui 13.15

poissa
Riikka Uoti

hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1.

Aarre
27.-28.10.2020 kaksi ilmoitusta oireista.
Käsittely 17.11.2020
Tiloissa liukuovi, joka poistetaan. Vastaava liukuovi on toisessa kiinteistössä
aiheuttanut ongelmia.

3.2.

Terveyskeskus
24.10.2020 remonttialueen ulkopuolella ilmoitus tunkkaisesta hajusta
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Käsittely 17.11.2020
Huolto on käynyt paikalla. Seinän kosteus mitataan.
27.10.2020 ilmoitus hajusta muutostyöalueella
Käsittely 17.11.2020
Muutosalueella ilmanvaihdon säädöt ovat kesken.
3.3.

Sampola
2.11.2020 2. krs. neuvolatiloista ilmoitus kylmyydestä
Käsittely 17.11.2020
Ilmanvaihtojärjestelmää on säädetty. Neuvolatilojen ilmanvaihtojärjestelmän
muuttamiseen ei ole yrityksistä huolimatta löydetty kaikille sopivaa ratkaisua. Osa
työntekijöistä kokee vedon tunnetta. Pyydetään esimieheltä selvitystä, kuinka moni
työntekijöistä kokee vetoisuutta.

3.4.

Kaupungintalo (Kaupaakaari 11)
3.11.2020 ilmoitus oireista
Käsittely 17.11.2020
Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty. Oireiden pitkittyessä
suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.5.

Nuorten talo (Kauppakaari 4)
5.11.2020 ilmoitus oireista
Käsittely 17.11.2020
Tuloilmakonetta, joka helpottaisi tilannetta, ei ole vielä asennettu.

3.6.

Kauppalantalo
13.11.2020 ilmoitus oireista
Käsittely 17.11.2020: Ennen korjaustöitä ilmanvaihtoa ei pystytä pitämään täydellä
teholla.

3.7.

Jaakkolan koulu
22.10.2020 huoltajan ilmoitus oppilaan oireista
Käsittely 17.11.2020
Tiloissa on jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, jonka mukaan ilmanvaihdossa ei ole
puutteita. Tarkastellaan vielä marraskuun aikana.

3.8.

Kalevan koulu
22.10.2020 ilmoitus oppilaan oirehdinnasta sekä kaksi ilmoitusta työntekijän oireista
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Käsittely 17.11.2020: Kuntotutkimuksissa todetut tekniset puutteet on korjattu kesällä
2019. Ilmanvaihto on nuohottu koko kiinteistössä alkuvuodesta 2020. Huolto on
tarkastanut, että ilmanvaihtokone toimii normaalisti. Ilmamäärät mitataan vielä
vanhalta puolelta.
3.9.

Killan koulu
12.11.2020 kaksi ilmoitusta oireista
Käsittely 17.11.2020
Lämmityskauden alkaessa sisäilma kuivuu, mikä voi aiheuttaa kuvauksen mukaisia
oireita. Viime kesänä kiinteistöön on tehty korjauksia, ja on esitetty niiden jatkamista
2021. Mikäli oireet haittaavina jatkuvat, suositellaan olemaan yhteydessä
työterveyshuoltoon.

3.10.

Päivölänlaakson koulu
23.10.2020 ilmoitus tunkkaisuudesta luokkatilassa
Käsittely 17.11.2020
Luokan ilmamäärä on mitoitettu 30 henkilölle.

3.11.

Keravan lukio
27.10.2020 ilmoitus oireista
Käsittely 17.11.2020: Kiinteistö on kuntotutkittu, ja sen mukaisia korjauksia jatketaan.
Kiinteistöön on ohjelmoitu ilmanvaihtojärjestelmän nuohous vuodelle 2021.

4. Muut asiat
4.1.

Työterveys
17.10.-13.11.2020 työterveyshuoltoon on ollut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä 7
yhteydenottoa, 4 eri työntekijää.

4.2.

Muut
Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien
päiväkoti- ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset,
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 14.05.

