Muistio 11/2020
15.12.2020

SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

15.12.2020 klo 13.00 – 13.30
Teams-kokousalusta

Läsnä

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

sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
työsuojeluvaltuutettu
kiinteistöjohtaja
kiinteistöpäällikkö
turvallisuuspäällikkö
rehtori
varhaiskasvatusjohtaja
liikuntapaikkapäällikkö
viestinnän asiantuntija
projektipäällikkö
liikuntapaikkapäällikkö
terveystarkastaja
työterveyshuollon edustaja

poissa
Riikka Uoti
Terhi Nissinen

hallintopäällikkö
perusopetusjohtaja

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

3.1.

Savenvalajan päiväkoti (Elloksen kiinteistö)
18.-24.11.2020 kolme ilmoitusta oireista ja tukkoisuudesta.
Käsittely 15.12.2020
Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta on ollut tiloissa marraskuun puolivälistä lähtien.
Kaikki mitatut suureet ovat asumisterveysasetuksen säätämissä rajoissa.
Sisälämpötilaa on säädetty alaspäin, koska korkea lämpötila koetaan usein
tunkkaisuutena.
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3.2.

Kalevan koulu
24.11.-7.12.2020 ilmoitusta oppilaan oireista, sekä huoltajan ilmoitus oppilaan oireista
Käsittely 15.12.2020
Ilmamäärien mittaus on käynnissä 1. luokkien siivessä. Liikuntasaliin viedään
jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta tammikuussa 2021 tilanteen selvittämiseksi ja
jatkon suunnittelemiseksi. Vanhalla puolella tulo- ja poistoilma ovat molemmat luokan
takatilassa, jolloin ilma jakaantuu epätasaisesti. IV-urakoitsijan kanssa on sovittu
toimenpiteistä ilmankierron parantamiseksi.

3.3.

Killan koulu
20.11.2020 ilmoitus oireista
Käsittely 15.12.2020
Kiinteistöön kohdistuvat korjaustoimenpiteet jatkuvat 2021. Ilmanvaihtojärjestelmän
puhdistus, korjaus, tiivistys ja säätö on tulossa. Muut korjaukset jatkuvat käyttäjän
kanssa yhdessä sovittavana ajankohtana.

3.4.

Savion koulu
12.12.2020 ilmoitus kylmyydestä työhuoneessa
Käsittely 15.12.2020
Kyseistä aluetta palvelevan verkoston pääpumppu on ollut hetkellisesti
tehdasasetuksilla sähkökatkoksen vuoksi. Asetukset on palautettu normaalikäytölle.
Koko verkoston säätö toteutetaan joululoman aikana.

3.5.

Nuorten talo (Kauppakaari 4)
24.11.2020 Ilmoitus oireista.
Käsittely 15.12.2020
Tuloilmakoneen asennus on viivästynyt koronan vuoksi.

4. Muut asiat
4.1.

Ensi vuoden kokoukset
Tiistaisin klo 13 kerran kuukaudessa (paitsi heinäkuussa). Kokouspäivämäärät: 26.1.,
2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 24.8., 21.9., 26.10., 23.11., sekä 21.12.2021

4.2.

Työterveys
14.11.-14.12.2020 työterveyshuoltoon on ollut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä 3
yhteydenottoa, 3 eri työntekijää.

4.3.

Muut
Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien
päiväkoti- ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset,
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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 13.30

